2019-05-17

Wystawa: Życie w etiopskich miastach
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej "Życie w etiopskich miastach"
autorstwa Weroniki Kozłowskiej. Wystawa, realizowana w ramach inicjatyw studenckich, będzie
dostępna 17 maja, podczas Orientaliów 2019,... czytaj więcej...
2019-04-05

Zgłoś do 19 kwietnia inicjatywę studencką!
Chcielibyście zorganizować inicjatywę studencką? Interesujecie się kwestiami mieszkalnictwa,
rozwojem miast i warunkami życia mieszkańców krajów pozaeuropejskich? Weźcie udział w naszym
konkursie i uzyskajcie dofinansowanie... czytaj więcej...
2018-12-15

Masajowie - współcześni wojownicy (o ziemię)
Fundacja "Kultury Świata" zaprasza na spotkanie pn. "Masajowie współcześni wojownicy (o ziemię)"
Spotkanie odbędzie się 17 grudnia w godzinach od 19-21 w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek
Starego Miasta 2) Kim... czytaj więcej...
2018-12-10

Rozstrzygnięcie konkursu - Oblicza (Innego) świata
Z radością prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego: "Oblicza (Innego) świata". I miejsce 44 /
45 pkt Monrovia boys (Liberia, 2017) Zdjęcie z drugiej połowy 2017 roku, zrobione w Monrowii,
stolicy Liberii. Przedstawia... czytaj więcej...
2018-11-29

Test wiedzy dla młodzieży
Drogie Nauczycielki i Drodzy Nauczyciele! Drodzy Rodzice! Zachęcamy młodzież w wieku 14 lat i
więcej do rozwiązania testu (wielokrotnego wyboru) na temat kwestii związanych ze
zrównoważonym rozwojem miast, w szczególności... czytaj więcej...
2018-11-20

Warunki życia uchodźców: przypadek Polski i Ugandy
Fundacja "Kultury Świata" zaprasza 29 listopada 2018 roku na spotkanie pn. "Warunki życia
uchodźców: przypadek Polski i Ugandy", które odbędzie się w Centrum Wielokulturowym w
Warszawie (ul. Jagiellońska 54)... czytaj więcej...

2018-11-20

Ubóstwo energetyczne na świecie
Fundacja "Kultury Świata" wraz z Kołem Naukowym Orientuj się serdecznie zapraszają na spotkanie
"Ubóstwo energetyczne na świecie" prowadzone przez Filipa Kuśmierskiego. Poznamy definicję
ubóstwa energetycznego,... czytaj więcej...
2018-11-15

Konkurs fotograficzny - Oblicza (Innego) świata
Lubisz podróżować i robić zdjęcia? Weź udział w naszym konkursie! UWAGA PRZEDŁUŻAMY
TERMIN: ZDJĘCIA MOŻNA PRZESYŁAĆ DO 2 GRUDNIA !!! Celem konkursu jest rozpowszechnienie
wiedzy na temat krajów pozaeuropejskich uwzględniając... czytaj więcej...
2018-04-30

Orzechy nerkowca ważnym elementem gospodarki Tanzanii
Drzewo nerkowca pochodzi z Brazylii skąd zostało przywiezione do Afryki przez Portugalczyków.
Roślina jest wiecznie zielona i może osiągnąć wysokość nawet do 15 metrów. Zaczyna być
produktywna po ok. 3-5 latach od posadzenia a... czytaj więcej...
2018-02-19

Wolontariat w Tanzanii 2018
Fundacja “Kultury Świata” (www.kulturyswiata.org) jest organizacją pozarządową realizującą
projekty w róznych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, a także w Polsce. Fundacja poszukuje
wolontariuszki lub wolontariusza... czytaj więcej...
2017-11-26

Zobacz filmy o innowatorach społecznych i zagraj w grę edukacyjną!
Projekt "Innowatorzy społeczni a problemy globalne" stanowi nową odsłonę ubiegłorocznego
projektu prowadzonego przez Fundację Kultury Świata. Edukacyjna seria filmów przedstawia
aktywistów z Polski i Ugandy, którzy... czytaj więcej...
2017-11-26

Kilka słów o kulisach powstawania filmów do drugiej edycji projektu pt.
Innowatorzy społeczni a problemy globalne
Jaki jest kontekst powstania filmów? Tomek: Przez ostatnie kilka zarówno Weronika, jak i ja
mieszkaliśmy w różnych egzotycznych dla nas miejscach, wykorzystując ten czas by filmować ludzi.
Weronika plemienne społeczności,... czytaj więcej...

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Następna

