ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW

To będzie wielkie święto całej społeczności UW!
W ciągu dwóch dni majowego weekendu hasło Zjazdu „Jestem z UW” wybrzmi w
najróżniejszych formach. Wśród naszych absolwentów są wybitni naukowcy,
pisarze, artyści, dziennikarze, politycy, aktywiści społeczni, a nawet słynni
restauratorzy. Chcemy pokazać różnorodność naszej społeczności, zaskoczyć
wyjątkowością naszych osiągnięć, zainteresowań i osobowości. Przede wszystkim
jednak chcemy się spotkać, lepiej poznać i pobyć razem, bo bycie z UW to fajna
sprawa!
Zapraszamy wszystkie osoby związane z UW!
Studentów, absolwentów, stypendystów, pracowników i wykładowców!
Rejestracja na poszczególne imprezy na www.uw200.pl
Na tydzień przed Zjazdem każda zarejestrowana osoba otrzyma informację o
odbiorze identyfikatorów/wejściówek na poszczególne imprezy.
	
  
	
  
	
  
GŁÓWNE WYDARZENIA:
13 maja, godz. 9.30-17, Auditorium Maximum
KONFERENCJA „JESTEM Z UW” w formacie TED Talks
AudMax to najbardziej znana sala wykładowa UW. To tu odbywają się inauguracje
roku akademickiego, największe debaty i konferencje. Tym razem, w tradycyjnym
anturażu AudiMaxa odbędzie się nietradycyjna konferencja. Nasi goście wystąpią z
krótkimi, charakterystycznymi dla formatu TED Talks, 15-minutowymi wykładami.
Wszystkich uczestników konferencji łączyć będzie jedna cecha wspólna – są z UW!
Wśród mówców znajdą się naukowcy (niekoniecznie mówiący o nauce), prawnicy,
aktywiści społeczni i ludzie biznesu. Będą to osoby o niezwykłych osiągnięciach,
nieznane jednak na ogół szerszej publiczności. W roli prowadzących rozmowy,
zapowiadaczo-przepytywaczy, wystąpią z kolei osoby powszechnie rozpoznawalne:
pisarze, dziennikarze, biznesmeni. W programie również: występy muzyczne i
pokaz improwizacji komediowej w wykonaniu absolwentów UW. Całość
wydarzenia transmitowana będzie na telebimach umieszczonych na Krakowskim
Przedmieściu i relacjonowana na żywo w mediach społecznościowych.

13 maja, godz. 19-2, Ogrody BUW (Dobra 56/66)
BUWing
Każdy student i studentka UW wie, czym jest BUWing. Od piątkowego wieczoru,
13 maja, to określenie nabierze dodatkowego znaczenia i zacznie być kojarzone
również przez absolwentów UW, którzy nie znali biblioteki na Dobrej z czasów
swoich studiów. Tego dnia zaprosimy wszystkie osoby związane z naszą Alma
Mater do ogrodów na dachu BUWu. Zawiesimy lampiony, rozstawimy stoliki i
siedzenia dla gości. To będzie czas spotkań, wspomnień i poznawania nowych
przyjaciół. Wszystko to będzie działo się pod szyldem „Jestem z UW”. Pod takim
też hasłem wystąpią zarówno artyści, m.in. Paula i Karol, jak i znani warszawscy
restauratorzy, absolwenci UW, którzy przygotują dla nas poczęstunek.
	
  
	
  
14 maja, godziny przedpołudniowe
SPOTKANIA NA WYDZIAŁACH
Gdy tylko odeśpimy nocne szaleństwa BUWingowe, każdy będzie miał okazję
odwiedzić swój macierzysty wydział. Wróćcie do miejsc, w których studiowaliście.
Zobaczcie, co się zmieniło, a co przetrwało z Waszych czasów studenckich. Może
zasiądziecie w ławce z dawnymi znajomymi, a może odwiedzicie ulubioną panią w
dziekanacie? Spotkajcie ludzi, z którymi przeżyliście lata studiów! Szczegółowe
informacje o spotkaniach w poszczególnych jednostkach zamieszczone zostaną do
końca kwietnia.
14 maja, godz. 17, Amfiteatr w Parku Sowińskiego (Elekcyjna 17)
KONCERT „JESTEM Z UW - ABSOLWENCI ABSOLWENTOM”
„Niech się dowie cały świat – Uniwerek 200 lat” – to refren piosenki o absolwentach
UW napisanej specjalnie na nasz jubileusz przez zespół Elektryczne Gitary. Tę frazę
odśpiewamy na pewno wszyscy razem z Kubą Sienkiewiczem (przyjacielem UW) i
Piotrkiem Łojkiem (absolwentem UW). Ale oprócz Elektrycznych, na scenie
amfiteatru w Parku Sowińskiego zagrają też dla nas i zaśpiewają inni absolwenci:
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 wyreżyseruje prof. Andrzej Strzelecki, aktor, a jednocześnie rektor
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Wyjątkowymi gośćmi Zjazdu, zaproszonymi osobiście przez Rektora UW,
będą absolwenci-stulatkowie:
Pani Halina Dobrowolska, 106-latka, absolwentka polonistyki z 1935 roku

Pani Józefa Krośnicka, 102-latka, absolwentka historii i filozofii z 1938 roku
Pan Jan Gliński, 101-latek, absolwent medycyny z 1938 roku.
Ponadto:
Jestem z UW - kolekcja autorska Joanny Klimas
Joanna Klimas, określana w świecie mody mianem projektantki-intelektualistki,
absolwentka psychologii UW, zaprojektowała z okazji 200-lecia UW, wyjątkową
linię autorską Jestem z UW. W skład linii wejdą m.in. piny Jestem z UW, koszulki,
chusty, torby, plecaki, portfele, biżuteria i papeteria. Wybrane elementy kolekcji
będą miały swoją premierę na Zjeździe Absolwentów i wtedy też zostaną
wprowadzone do sieci sprzedaży UW.
Wydawnictwa jubileuszowe UW
W dniach Zjazdu wydawnictwa UW będą miały na kampusie głównym swoje
stoiska z wydawnictwami jubileuszowymi.
Poczta Polska i UW200
Poczta Polska będzie miała swoje stoisko na kampusie głównym. Będzie można
wysłać
jubileuszową
kartkę
UW200
z
jubileuszowym
znaczkiem,
podstemplowanym okolicznościową pieczęcią i wrzucić tę kartkę do skrzynek
rozstawionych na kampusie.

