
Światowy Zjazd Absolwentów 

13 maja 

KONFERENCJA W FORMACIE TED TALKS >> 

godz. 9.30 w Auditorium Maximum 

Wszystkich uczestników konferencji łączyć będzie jedna cecha wspólna – są 

z UW. Odbędzie się 16 krótkich wykładów. Na zaprezentowanie swojego 

tematu każdy z mówców będzie miał jedynie kwadrans. Wystąpią m.in. dr 

Robert Gawkowski, który policzył, ilu absolwentów opuściło UW przez 200 

lat istnienia uczelni, dr Paweł Rutkowski, twórca największego na świecie 

korpusu języka migowego czy Paweł Gora, badający natężenie ruchu 

drogowego w mieście. Będzie też występ teatru improwizowanego oraz 

minikoncert saksofonowy w wykonaniu prawnika Jerzego Stępnia. 

Cztery bloki rozmów poprowadzą absolwenci UW: Edwin Bendyk, Janina 

Paradowska, Grzegorz Miecugow i Mariusz Szczygieł. 

Program konferencji (pdf) 

LABIRYNT DZIEJÓW >> 

W okolicach bramy głównej stanie prawdziwy labirynt. Wydostać się z niego 

będą mogli tylko ci, którzy znają historię UW. W uliczkach znajdują się 

prawdziwe i fałszywe losy uczelni, obrazy pokazujące m.in. teren dzisiejszego 

kampusu głównego na rycinie z II połowy XVIII wieku, akt erekcyjny 

potwierdzający powstanie UW, dawne stroje profesorów uczelni czy start lotu 

balonem z kampusu. Labirynt można będzie oglądać do 12 czerwca.  

PREMIERY >> 

Odbędzie się też przedsprzedaż jubileuszowych publikacji. Na kampusie 

głównym ustawione zostaną stoiska z Wydawnictw UW. Do kupienia będą 

m.in.: seria książek Monumenta Universitatis Varsoviensis dotyczących historii 

UW, osadzony w uniwersyteckich realiach kryminał prof. Tadeusza 

Cegielskiego czy Uniwersytecka książka kucharska, z autorskimi przepisami 

pracowników UW (m.in. zupa ze stokrotek czy kostka prasowa). 

13 maja to również pierwszy dzień emisji jubileuszowego znaczka 

pocztowego. Kartkę nim oklejoną będzie można podstemplować 

okolicznościową pieczęcią i wrzucić do skrzynek rozstawionych na kampusie. 

 

  

https://uw200.uw.edu.pl/zjazd-absolwentow/konferencja-jestem-z-uw-w-formacie-ted-talks/
https://uw200.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/konferencja_program.pdf
https://uw200.uw.edu.pl/aktualnosci/uniwersytecki-labirynt-dziejow/
http://www.uw.edu.pl/wydawnictwa-jubileuszowe/


14 maja 
KONCERT ABSOLWENCI ABSOLWENTOM >> 

Amfiteatr w Parku Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17, godz. 17.00 

 „Niech się dowie cały świat – Uniwerek 200 lat” to refren piosenki 

o absolwentach UW napisanej specjalnie na jubileusz Uniwersytetu. Utwór 

pojawi się na najnowszym krążku Czerwonych Gitar Czasowniki. Będzie to jej 

pierwsze publiczne wykonanie. Na scenie zaprezentują się też m.in.: Muniek 

Staszczyk i T.Love, Magda Umer, Kazik Staszewski z kwartetem Pro Forma, 

Zespół Reprezentacyjny, Poparzeni Kawą Trzy, Ifi Ude, Ernest Bryll, Marcin 

Styczeń, Alicja Majewska oraz big-band Zygmunta Kukli. 

Imprezę poprowadzą Artur Andrus i Katarzyna Pakosińska, oczywiście 

absolwenci UW. Koncert reżyseruje prof. Andrzej Strzelecki, aktor 

i jednocześnie rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 

w Warszawie. 

JUBILEUSZOWA NOC MUZEÓW >> 

Od godz. 19 do 1 w nocy teren Uniwersytetu przy Krakowskim Przedmieściu 

będzie otwarty dla zwiedzających. Można będzie obejrzeć mapping na 

gmachu dawnej Biblioteki, zeskanować siebie w technologii 3D. Nie 

zabraknie też zwiedzania samego Muzeum UW, w którym niedawno otwarto 

wystawę stałą. W nocy otwarte będą też Biblioteka Uniwersytecka na Powiślu 

(ul. Dobra 56/66), Ogród Botaniczny (al. Ujazdowskie 4) oraz siedziba 

Akademickiego Radia Kampus (ul. Bednarska 3/5). 

 

UDZIAŁ MEDIÓW 

Dziennikarzy, którzy chcą uczestniczyć w wydarzeniach jubileuszowych, 

prosimy o kontakt z Biurem Prasowym UW (rezerwacja konieczna, ze 

względu na ograniczoną liczbę miejsc):  

media@uw.edu.pl, 22 55 24 066. 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

www.uw200.pl 

https://uw200.uw.edu.pl/zjazd-absolwentow/koncert-jestem-z-uw-absolwenci-absolwentom/
https://uw200.uw.edu.pl/pl/jubileuszowa-noc-muzeow/
mailto:media@uw.edu.pl
https://uw200.uw.edu.pl/pl/

