
Współpracowało z nami ponad 
100 wykładowców 

i wykładowczyń!

Uniwersytet Dzieci to zarówno wykłady, 
jak i zajęcia fakultatywne!

Poznaj 
Bródnowski Uniwersytet Dzieci

BUD działa od 11 sezonów! 

Łącznie to 24 semestry

Rozpocznij z nami 12 sezon BUD!

BUD to średnio 2 soboty 
w miesiącu, godz. 11:00



Koszty i zapisy

Najnowsze informacje: https://dkswit.com.pl/uniwersytet-dzieci/

Opłaty:
*100 zł/ semestr 
*6 zł indeks
*20 zł/ pojedynczy 
wykład
*50% zniżki 
dla rodzeństwa 
i kumpelek i kumpli

Zapisy:
Joanna Pińkowska

jpinkowska@dkswit.com.pl
571 225 510

Dla chłopców i dziewczynek
w wieku 6-12 lat



09.10

23.10

20.11

06.11

"Film to nie tylko bajka"
Andrzej Cichocki, Joanna Chułek

"Suknia i lampasy. Maria Wittek: pierwsza Polka-generał"
Adam Raszewski

"Jak przyprawy zmieniają świat"
Jędrzej Majka

"(Ale) chemia!"
Junior Odkrywca

04.12
"Smart-kreacja – twórcze aplikacje mobilne dla dzieci i młodzieży”
Sylwia Żółkiewska

"Morskie potwory ery dinozaurów”
Daniel Tyborowski

18.12

08.01

18.12

"Kropka – początek czy koniec?"
Lidia Iwanowska - Szymańska

"Co kryje las"
Anna Pińkowska

Plan wykładów

Zapisy: jpinkowska@dkswit. com.pl lub 571 225 510



 Andrzej Cichocki – fotograf, operator filmowy i reżyser. Absolwent Szkoły Filmowej
im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku
#Realizacja_Obrazu_Filmowego i #Fotografia. Ukończył również Studium Fotografii
Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie doktorant sztuki filmowej i
teatralnej, wykładowca Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu
Śląskiego oraz Warszawska Szkoła Filmowa. Jego ostatni film dokumentalny „Trochę
raju” otrzymał nominację jednego z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych
na świecie – IDFA w Amsterdamie, a już słynny krótki metraż fabularny „Las cieni”
opowiedziany obrazem i dźwiękiem łącznie otrzymał ponad 20 nagród w Polsce i za
granicą.

Joanna Chułek – aktorka, tancerka, reżyserka. Absolwentka PWST w Krakowie oraz
Wydział Teatru Tańca w Bytomiu na kierunku aktorstwo oraz Państwowe Studium
Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu na specjalizacji taniec współczesny.
Reżyserka spektaklu „1725 m n.p.m.” realizowanego w ramach autorskiego projektu
BesKitu inspirowanego Beskidem Żywieckim. Fascynatka polskiego folkloru, w
szczególności kulturą górali Żywieckich i Podhalańskim, jazdy konnej, podróży i śpiewu
w każdej możliwej sytuacji. Pracuje również jako alpinistka przemysłowa, a także
menadżerka niepokornego trio jazzowego „Quantum Trio”.

Film to nie tylko bajka
9.10, godz. 11:00

Zapisy: jpinkowska@dkswit. com.pl lub 571 225 510

Prowadzący:

https://www.facebook.com/hashtag/realizacja_obrazu_filmowego?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQM-XRfPXTZt7bCUY3zeVUTezq8jf-wqVrMrbIjcdu61WOajmFYpYwaNLr9Ptw-fpWmzABPHbaHHbVmm8OoOJlOTB4-E36OotxbMCuMcIwFleWS8zLfz-dsXmm6qGRPbC0_1ONbjcc6TfpbJTE6TfKukzCXw4sSuQyfq3yVJhiVKVKoPALTY_sb_uM1g2auZg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fotografia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQM-XRfPXTZt7bCUY3zeVUTezq8jf-wqVrMrbIjcdu61WOajmFYpYwaNLr9Ptw-fpWmzABPHbaHHbVmm8OoOJlOTB4-E36OotxbMCuMcIwFleWS8zLfz-dsXmm6qGRPbC0_1ONbjcc6TfpbJTE6TfKukzCXw4sSuQyfq3yVJhiVKVKoPALTY_sb_uM1g2auZg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SFKKUS/?__cft__%5b0%5d=AZXQM-XRfPXTZt7bCUY3zeVUTezq8jf-wqVrMrbIjcdu61WOajmFYpYwaNLr9Ptw-fpWmzABPHbaHHbVmm8OoOJlOTB4-E36OotxbMCuMcIwFleWS8zLfz-dsXmm6qGRPbC0_1ONbjcc6TfpbJTE6TfKukzCXw4sSuQyfq3yVJhiVKVKoPALTY_sb_uM1g2auZg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/szkolafilmowa/?__cft__%5b0%5d=AZXQM-XRfPXTZt7bCUY3zeVUTezq8jf-wqVrMrbIjcdu61WOajmFYpYwaNLr9Ptw-fpWmzABPHbaHHbVmm8OoOJlOTB4-E36OotxbMCuMcIwFleWS8zLfz-dsXmm6qGRPbC0_1ONbjcc6TfpbJTE6TfKukzCXw4sSuQyfq3yVJhiVKVKoPALTY_sb_uM1g2auZg&__tn__=kK-R

