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Następna stacja: Uniwersytet 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego walczy o zmianę nazwy stacji II linii 

metra, położonej najbliżej Kampusu Głównego UW. Studenci postulują, aby władze miasta zmieniły 

nazwę z „Nowy Świat” na „Uniwersytet”. W grudniu 2011 r. Przewodniczący Zarządu Samorządu 

Studentów Piotr Müller skierował oficjalne pismo do Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny 

Gronkiewicz-Waltz oraz Przewodniczącej Rady Miasta Ewy Malinowskiej-Grupińskiej w tej sprawie. 

Uniwersytet Warszawski to wizytówka stolicy i ważny punkt na mapie Warszawy. Z kolei 

planowana stacja metra znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Świętokrzyska czyli tuż obok 

Kampusu Głównego UW. Na zajęcia w tej części miasta dojeżdża kilkanaście tysięcy studentów 

dziennie. Nie ma wątpliwości, że okolica jest rozpoznawalna w dużej mierze ze względu na bliskość 

Uniwersytetu, dlatego prócz społeczności akademickiej przyciąga również tysiące turystów. 

Powszechnie uważa się, że uczelnia znajduje się w sercu Warszawy, dlatego nazwa kojarzona 

bezpośrednio z tą instytucją ułatwiłaby komunikację.   

Nadanie stacji Metra nazwy największej warszawskiej uczelni podkreśliłoby istotną rolę 

Uniwersytetu w życiu miasta i kraju. Niewątpliwie dobrym wzorem są inne kraje Europy i świata. 

W większość aglomeracji i dużych ośrodków akademickich nazwy stacji metra pochodzą od nazw 

uczelni, np. w Londynie, Neapolu, Moskwie czy Paryżu. 

Władze Warszawy uczyniły w przeszłości krok w dobrym kierunku, nazywając stację metra 

w pobliżu Politechniki Warszawskiej jej nazwą. Społeczność akademicka Uniwersytetu 

Warszawskiego wnioskuje o podobne wyróżnienie. W tym tygodniu zostanie wysłane wspólne pismo 

Samorządu Studentów i władz uczelni, którego adresatką będzie Prezydent Miasta Stołecznego 

Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zawarte w nim zostaną wszystkie argumenty wysuwane przez 

studentów oraz władze uczelni, przemawiające za zmianą nazwy. 

Warszawscy studenci liczą na pozytywne rozpatrzenie ich prośby. Interesują się budową II 

linii metra, a tym samym nazwą stacji metra najbliżej Uniwersytetu. Mają nadzieję, że pewnego dnia 

usłyszą rozbrzmiewający w wagonie głos: „Następna stacja: Uniwersytet”.     
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Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem wykonawczym Samorządu na 
szczeblu Uczelni i oprócz wielu innych zadań o zasięgu ogólnouniwersyteckim zajmuje się współpracą 
i wspomaganiem samorządów jednostkowych oraz podziałem funduszy przeznaczonych na działalność 
Samorządu Studentów na całej Uczelni. Przedstawiciele Zarządu wybierani przez Parlament Studentów UW 
reprezentują społeczność studencką w oficjalnych strukturach Uniwersytetu oraz zabierają głos w debacie 
społecznej o sprawach dotyczących studentów. 
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