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Centrum Współpracy i Dialogu 

Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału 

w wielkim święcie nauki 

Tygodniu 
Noblowskim



Szanowni Państwo,

ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla to wielkie święto nauki.  
Jej rozwój byłby niemożliwy, gdyby nie codzienny wysiłek grona 
pedagogicznego i akademickiego, dla którego nauczanie pozosta-
je nie tylko wyzwaniem, lecz także misją.   

W tym roku 
Tydzień Noblowski  
trwa od 3 do 10 października.

W  tych dniach Centrum Współpracy i  Dialogu UW organizuje  
specjalne centrum informacyjne, w  ramach którego codziennie 
badacze i badaczki, śledząc decyzje Komitetu Noblowskiego, na 
bieżąco przybliżą znaczenie osiągnięć tegorocznych noblistów.  

Mamy zaszczyt i  przyjemność zaprosić szkoły, pedagogów oraz 
uczniów do czynnego udziału w tym wydarzeniu. Komentarze eks-
pertów można będzie śledzić na kanałach Facebook i YouTube CWiD 
UW.

HARMONOGRAM TYGODNIA NOBLOWSKIEGO 2022:
3 października godz. 11:20 (fizjologia lub medycyna)
4 października godz. 11:35 (fizyka)
5 października godz. 11:35 (chemia)
6 października godz. 12:50 (literatura)
7 października godz. 10:50 (Pokojowa Nagroda Nobla)
10 października godz. 11:35 (Nagroda Banku Szwecji
im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych)

Ponadto z myślą o uczniach szkół ponadpodstawo-
wych Centrum Współpracy i Dialogu UW udostępni 
materiały oraz scenariusze lekcji dotyczące tego-
rocznych zwycięzców oraz wyróżnionych osiągnięć. 

Gotowe prezentacje z informacjami na temat aktual-
nego laureata będą zamieszczane do godz. 9:00 dnia 
następnego na stronie: www.cwid.uw.edu.pl.

Serdecznie zachęcamy do zorganizowania za-
jęć z  wykorzystaniem udostępnionych materiałów 
oraz podzielenia się w  mediach społecznościowych 
relacją z  Tygodnia Noblowskiego 2022, dodając  
#TydzienNoblowski, #CWiDUW.



W celu otrzymania szczegółowych informacji i zgłoszenia chęci współpracy 
prosimy o odpowiedź na tę wiadomość. 

Mamy nadzieję, że wspólna realizacja kolejnej edycji Tygodnia 
Noblowskiego to dopiero początek współpracy między Państwa Szkołą 
a Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Licząc na wspólny udział w wydarzeniu, 
łączę wyrazy szacunku

Jacek Sztolcman 
Kierownik Centrum Współpracy i Dialogu UW

W przypadku 
dodatkowych pytań 
pozostajemy do 
Państwa dyspozycji.
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