
   

  

 

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego 

     zapraszają 

Panie i Panów, Obywateli Ukrainy, na cykliczne wydarzenia realizowane w listopadzie i grudniu 2022 

roku oraz w styczniu 2023 roku. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i organizowane będą przede 

wszystkim na terenie Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu 26/28 oraz na ul. 

Prostej 69 

Nauka języka polskiego poprzez działania dydaktyczno-kulturalne 

1. Warsztat teatralny (wokalno-aktorski, głos, śpiew, muzyka, elementy autoprezentacji i 

występów publicznych) jedno spotkanie, 7 XII, godz. 17-21 

2. Warsztaty taneczne (polskie tańce narodowe i regionalne) 26 XI, 10 XII, 14 I, 21 I ,cztery 

spotkania, soboty, godz.11 

3. Język polski w spacerach po Warszawie (10 spacerów o godzinie 11) 

a. Nowa twarz Warszawy , 19 XI, sobota 

b. Pomniki warszawskie, 19 XI, sobota 

c. Żoliborz w kolorach jesieni, 26 XI, sobota 

d. Warszawa w czasach Chopina 26.XI, sobota 

e. Od średniowiecznych domów po nowoczesne wieżowce, 27 XI, niedziela 

f. Skarpa warszawska- tajemnice archeologiczne 27 XI, niedziela 

g. Warszawa pełna niespodzianek 3 XII, sobota 

h. Nowe życie starej Pragi  4.XII, niedziela 

i. Śladami królów 10.XII, sobota 

j. Zabytkowy kampus Uniwersytetu Warszawskiego 14.I ,sobota 

4. Warsztaty muzealne (10 spotkań o godzinie 11) 

a. Tajemniczy świat Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich 19 XI, sobota  

b. Poznaj Uniwersytet Warszawski, 20.XI, niedziela 

c. Zbiory artystyczne Uniwersytetu Warszawskiego, 3.XII, sobota 

d. Artyści na Uniwersytecie Warszawskim 4.XII, niedziela 



e. Ogród botaniczny. Owoce tropikalne 10.XII, sobota 

f. Ogród botaniczny. Zamorskie korzenie, 11.XII, niedziela  

g. Ogród botaniczny. Sezonowość 21.I, sobota 

h. Łazienki Królewskie. Nadworni artyści, warsztat malarski dla dorosłych i dzieci 19.XI 

sobota 

i. Łazienki Królewskie. Piękno w formie, warsztat rzeźbiarski dla dorosłych i dzieci, 

26.XI, sobota 

j. Łazienki Królewskie, Wodna opowieść. Warsztat przyrodniczo-artystyczny dla 

dorosłych i dzieci, 3.XII, sobota 

5. Język polski w działaniach praktycznie użytecznych. Nauka tkania, trzy spotkania, 25.XI, 2.XII, 

9.XI 

a. Pierwsza grupa, godz. 16-18 

b. Druga grupa, godz. 18.15.-20.15 

6. Język polski w piosence warszawskiej (teksty, muzyka, wspólne śpiewanie, w perspektywie 

tworzenie chóru ukraińskiego w Warszawie), 10 spotkań, niedziele, godz.12-14 

7. Film polski- słowo i obraz (projekcja filmów połączona z nauką języka polskiego), 10 spotkań, 

poniedziałki i środy, godz. 17-20 

8. Współczesna muzyka w Polsce, dwa spotkania 

a. Polski jazz, 27.XI 

b. Polska muzyka popularna, 4.XII 

9. Polska kuchnia, jedno spotkanie w styczniu 2023 r. 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników 

Uniwersytetu Warszawskiego lub przez osoby rekomendowane przez Centrum Badań nad 

Kulturą Warszawy i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. 

Osoby zainteresowane proszone są o wpisanie numeru wydarzenia, swego nazwiska 

i imienia, telefonu oraz adresu mailowego i przesłanie na adres mailowy Centrum Badań nad 

Kulturą Warszawy:  cbkw@uw.edu.pl 

 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń ! 

Prosimy także o zaglądanie na stronę Centrum Badań nad Kulturą Warszawy 

(https://cbkw.uw.edu.pl)) oraz na stronę Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego 

(https://muzeum.uw.edu.pl), znajdą tam Państwo informacje szczegółowe o tych i innych 

imprezach przez nas organizowanych oraz dokładne in  formacje o miejscu spotkań. 
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