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5.03.2017 (niedziela)
godz. 16:00

ZIOŁA
DLA PIĘKNEJ KOBIETY

Szukasz idealnego toniku, który odżywi cerę? Marzysz o kąpieli, która pozostawi twoją skórę jedwabistą? A może poszukujesz luksusowej maseczki, aby wygładzić zmarszczki? Uwielbiamy troszczyć się
o naszą urodę. Czy wiesz, że wszystkie luksusowe kosmetyki możesz
przyrządzić samodzielnie z naturalnych składników w swojej kuchni?
Karolina Kumor – autorka bloga Slow Mindful Beauty opowie jak z pomocą natury zadbać o swoje piękno.
17.03.2017 (piątek)
godz. 18:00

WIECZÓR GIER PLANSZOWYCH:
GRAMY W KARTOGRAFIĘ

Czy wiesz, jak dużo symboli kartograficznych zawierają mapy? Zasady
gry są łatwe, wystarczy dostrzec dwa takie same znaki. Zapraszamy
wszystkich do sprawdzenia swojej spostrzegawczości. Gwarantujemy
świetną zabawę, a zwycięzcom nagrody! Do rywalizacji szczególnie
gorąco zachęcamy studentów, nie tylko kierunków geograficznych.
29.03.2017 (środa)
godz. 17:30

KRYZYS MIGRACYJNY
I CO DALEJ?

Masowe przybywanie uchodźców i imigrantów z Bliskiego Wschodu
i Afryki do Europy rozpoczęło się w 2014 roku i trwa do dnia dzisiejszego. Jest to obecnie jeden z najważniejszych tematów publicznych
debat. O genezie, konsekwencjach i przyszłości tego złożonego historycznie, ekonomicznie i politycznie zjawiska opowie Paweł Cywiński
orientalista, kulturoznawca, geograf i współtwórca portali uchodzcy.
info oraz post-turysta.pl. Spotkanie realizowane we współpracy z warszawskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2.04.2017 (niedziela)
godz. 16:00

ALE MEKSYK!

Jak przejść 450 km w 18 dni przez jeden z najniebezpieczniejszych
rejonów Meksyku? Krzysztof Noworyta (Platige Image) współtwórca
koncepcji wystawy stałej Muzeum Historii Polski, od 7 lat niestrudzony piechur, opowie o swojej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej
Guadalupe. Będzie gorąco!
12.04 (środa) godz.
17.30

JAPONIA – MIĘDZY TRADYCJĄ
A NOWOCZESNOŚCIĄ

W 2011 roku fala tsunami wywołana trzęsieniem ziemi doprowadziło do awarii w elektrowni jądrowej Fukushima oraz do śmierci blisko
20 000 osób w Japonii. Katastrofa spowodowała największe straty
materialne w historii. Jak zmieniły się gospodarka, kultura, a przede
wszystkim społeczeństwo Japonii w ciągu ostatnich lat? O Japonii widzianej z bliska opowie pracownik UW Maciej Kałaska. Spotkanie realizowane we współpracy z warszawskim oddziałem Polskiego
Towarzystwa Geograficznego.

zapraszamy na spotkania z pełnymi pasji ludźmi
wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny

