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NIE ŚpIJ – 
ZWIEDZaJ!
WyCIECZka  
po UW

Życie uniwersyteckie koncentruje się wokół trzech kampusów: 
głównego, na Ochocie i Służewcu.

Kampus główny mieści się przy Krakowskim Przedmieściu. Tu 
znajdują się wydziały, które kształcą studentów kierunków hu-
manistycznych i społecznych. To także siedziba władz uczelni. 
W pobliżu kampusu rozlokowane są wydziały: „Artes Libera-
les”, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii i Socjologii, 
Nauk Ekonomicznych, Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej, 
Psychologii, Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. 

1.
 Niedługo na Krakowskie Przedmieście będzie można 

dojechać metrem. Pobliską stację nazwano „Nowy Świat 
– Uniwersytet”.

2.
 Zwiedzanie rozpocznij od zabytkowego kampusu 

głównego. Prowadzi do niego ponad stuletnia brama 
zwieńczona herbem uczelni ¬– orłem w koronie 
otoczonym pięcioma gwiazdkami symbolizującymi pięć 
pierwszych wydziałów Uniwersytetu. Na wprost bramy 
znajduje się budynek dawnej Biblioteki ozdobiony 
klasycystycznymi rzeźbami. W środku gmachu, który 
powstał pod koniec XIX wieku, obejrzyj pozostałości 
zabytkowego „rusztu” – metalowej konstrukcji 
pełniącej funkcję magazynu książek. W samo południe 
posłuchaj melodii studenckiej pieśni Gaudeamus 
igitur wygrywanej przez zegar z kurantem. Ciekawostką 
jest to, że w czasie II wojny światowej w Bibliotece 
jako woźny pracował Czesław Miłosz, laureat literackiej 
Nagrody Nobla.

3.
 Aby poczuć się jak student UW, zrób zdjęcie ze 

Sławkiem – wiecznym studentem siedzącym na ławce 
przed dawną Biblioteką. Można mu usiąść na kolanach 
i przybić piątkę. Na podeszwie jego buta umieszczono 
pewną informację. Użyj lusterka i dowiedz się, o co 
chodzi.

4.
 Za budynkiem Biblioteki znajduje się Pałac 

Kazimierzowski – siedziba uniwersyteckich władz, 
a przed wiekami polskich królów, m.in. Jana Kazimierza 
i Jana III Sobieskiego. Reprezentacyjną częścią 
gmachu jest Sala Złota. Jej wystrój charakteryzują 
późnobarokowe złote ornamenty. W drugiej ozdobnej 
Sali Senatu odbywają się ważne uroczystości 
uczelniane, a na pierwszym piętrze można oglądać 
galerię portretów rektorów UW.

5.
 Trwa restauracja zabytkowych budynków na 

kampusie głównym. Ostatnio odnowiono m.in. Pałac 
Tyszkiewiczów-Potockich (5a) i Pałac Czetwertyńskich-
Uruskich (5b), a Gmach Audytoryjny przechodzi właśnie 
renowację (5c).

6.
 Zgłodniałeś? Skieruj się w stronę bramy przy 

ul. Oboźnej. W niewielkim budynku z czerwonym 
dachem znajduje się uniwersytecka stołówka. Smaczne 
i świeże obiady to dobre rozwiązanie dla studenckiej 
kieszeni i żołądka 

7.
 Za bramą skręć w lewo i idź schodami w dół przez 

Park Kazimierzowski. Wejdź w ulicę Lipową. Po drodze 
do nowej Biblioteki Uniwersyteckiej zobaczysz mural 
przedstawiający Marię Skłodowską-Curie. Idź dalej 
aż do skrzyżowania. Na końcu ulicy znajduje się 
nowa siedziba wydziałów Lingwistyki Stosowanej 
i Neofilologii – nowoczesny budynek wykonany z 
ekologicznych materiałów. 

8.
 Dobra 56/66 to adres, który zna każdy student. W nowej 

siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej zgromadzono  
5,8 mln woluminów. Stalowa konstrukcja w kolorze 
fuksji, którą widzisz przed wejściem, to również 
fragment XIX-wiecznego „rusztu” przeniesionego 
z Dawnej Biblioteki. Wejdź na dach budynku. Znajduje 
się tam jeden z najpiękniejszych ogrodów dachowych 
w Europie. Z tej perspektywy zobaczysz Stadion 
Narodowy i Pałac Kultury. Wsiądź do autobusu lub 
wypożycz rower miejski i pojedź na Ochotę.

Na kampusie Ochota swoją siedzibę mają wydziały ścisłe 
i przyrodnicze. W kwadracie ulic: Żwirki i Wigury, Wawelskiej, 
Grójeckiej oraz Banacha odbywają się innowacyjne badania 
i powstają nowe technologie. To tutaj swoją siedzibę mają 
wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Infor-
matyki i Mechaniki, a także dwa nowoczesne centra badaw-
cze: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz Centrum 
Nowych Technologii.

9.
 Dojechałeś na miejsce. Zobacz jedną z dwóch 

najnowszych uniwersyteckich inwestycji – nową 
siedzibę Wydziału Fizyki. W środku budynku z wyrazistą 
pomarańczową elewacją znajdują się specjalistyczne 
laboratoria, aule wykładowe i biblioteka. Na dachu 
budynku zaprojektowano taras wypoczynkowy. 

10.
 Z nową siedzibą Wydziału Fizyki sąsiaduje szklano-
betonowa falista bryła Centrum Nowych Technologii. 
Zwróć uwagę na charakterystyczny maszt 
umieszczony przed wejściem. Symbolizuje on ciągłe 
dążenie do zdobywania wiedzy. Przed budynkiem 
znajdują się ciekawe elementy dekoracyjne. Na pięciu 
blokach z czarnego granitu wyryto wzory i formuły 
biologiczne, chemiczne, matematyczne oraz fizyczne. 
Potrafisz je rozszyfrować?

11.
 Jeśli nieco zmęczyła cię intelektualna wędrówka, 
zrelaksuj się w pobliskim Centrum Sportu i Rekreacji 
UW. Znajdują się tam basen, ścianka wspinaczkowa 
i boiska do gier zespołowych. 

U zbiegu ulic Smyczkowej i Szturmowej zlokalizowano trzeci 
uniwersytecki kampus Służewiec (12). Z Ochoty dojedziesz do 
niego autobusem. Swoją siedzibę mają tam Wydział Zarządza-
nia i poszczególne jednostki Wydziału Lingwistyki Stosowanej, 
a w planach jest budowa akademików.

13.
 Pospaceruj po Ogrodzie Botanicznym UW. Rośnie 
w nim 5 tys. gatunków i odmian drzew, krzewów oraz 
roślin zielonych. Oprócz rodzimych gatunków w ogrodzie 
hodowana jest roślinność egzotyczna. W zależności od 
pory roku można tam trafić na wystawę storczyków, 
festiwal róż czy obrączkowanie ptaków. 

14.
 W pobliżu Ogrodu można zobaczyć wybudowane 
prawie dwieście lat temu Obserwatorium Astronomiczne 
UW. A na koniec, jeśli masz ochotę odwiedzić drugą 
astronomiczną stację badawczą uczelni, poleć do Las 
Campanas w Chile. Tamtejsze obserwatorium położone 
jest na pustyni Atacama w miejscu uznawanym za jedno 
z najlepszych na świecie do obserwacji nieba.
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ROZKŁAD JAZDY

KamPUs głóWny > Ul. Dobra  
(bUW, WyDZiały lingWistycZne)  
 ok. 1 km pieszo 10 min,  

 autobus 105 – 7 min

KamPUs głóWny > KamPUs ochota  
 ok. 5 km autobus 128, 175 – ok. 25 min

Ul. Dobra > KamPUs ochota  
 ok. 7 km autobus 127,  
 tramwaj 7, 9, 25 – ok. 30 min,  

 rower ok. 35 min

KamPUs ochota > KamPUs słUżeWiec  
 ok. 8 km autobus 136 – ok. 40 min

KamPUs słUżeWiec > ogróD botanicZny UW  
 ok. 7 km tramwaj 35  
 autobus 222 – ok. 30 min
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