
▪  Konstytucjonalne przyczyny kryzysu parlamentarnego  

– p. Jakub Dorosz-Kruczyński  (UW, Wydz. Prawa) 

Konstytucjonalne przyczyny kryzysu parlamentarnego objaśniać Wam będzie 

Jakub Dorosz-Kruczyński, student Wydziału Prawa UW, absolwent Czackiego, 

laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,  finalista Olimpiady 

Historycznej,  uhonorowany tytułem Ucznia Roku 2014 

 

▪ Uchodźca, czyli kto? -  p. Kalina Czwarnóg i  p. Piotr Bystrianin (Fundacja 

Ocalenie) 

 

Dwa lata temu media zainteresowały się tematem uchodźców. Jak wskazują 

badania, ponad połowa Polaków jest do nich negatywnie nastawiona. Ale czy 

faktycznie wiemy, kim są osoby, które starają się o ochronę w Polsce, jakie 

wymogi trzeba spełnić, by zostać uchodźcą? 

 

▪ Kościół protestancki – p. Dariusz Geller 

Pan Dariusz Geller- prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum 

Czackiego,  prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Norweskiego, 

nauczyciel języka norweskiego na zajęciach pozalekcyjnych dla Czackiewiczów, 

tym razem wystąpi w roli prelegenta na warsztatach dotyczących Kościoła 

protestanckiego.   

 

▪ Kultura Japonii  – p. dr Jakub Karpoluk  (PJATK) 

Pan dr Jakub Karpoluk z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 

jest znawcą kultury Japonii – zarówno tradycyjnej, jak i współczesnej, 

materialnej i niematerialnej; zajmuje się m.in. tradycyjnymi widowiskami 

japońskimi (m.in. teatrem nō), kinem japońskim oraz japońskimi świętami  

i rytuałami. 

 

 

▪ Błyskawiczna Motywacja, czyli jak zmotywować siebie i innych w 7 minut  

-  p. Patryk Walczyński (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) 

Warsztaty mają na celu zaprezentowanie metody Motywacji Błyskawicznej oraz 

nauki jej stosowania. Dzięki tej metodzie uczniowie będą w stanie lepiej 

zmotywować siebie do nauki poprzez odkrycie w sobie motywacji wewnętrznej. 

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia dadzą narzędzia do efektywniejszej 
pracy.  

Warsztaty przeznaczone są dla grupy maks. 25-osobowej 

 

 



▪ Tajniki jogi – p. Krzysztof Konecki 

W tajniki jogi (zarówno teoretyczne, jak i praktyczne) wprowadzał Was będzie 

przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków Czackiego, przyjaciel Szkoły, 

Fotograf-Kronikarz naszych najrozmaitszych szkolnych uroczystości i imprez.   

 

Prosimy o swobodny strój (najlepiej sportowy) 

 

▪ Tanie podróżowanie - zajęcia poprowadzi p. Paweł Szydłowski – absolwent 

Czackiego, z zamiłowania podróżnik, zawodowo zajmujący się organizowaniem 

wycieczek i wypraw górskich. 

 

Podróżowanie to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie mogą Was spotkać  

w życiu. Co jednak zrobić, kiedy macie perspektywie dwa (albo cztery) miesiące 

wolnego czasu i brak środków? Nic straconego. Pokażemy Wam kilka sposobów 

na obniżenie kosztów podróży i podróżowanie za darmo lub prawie za darmo. 

 

▪ Z Korvatuntturi na kole podbiegunowym do Warszawy, dlaczego nie 

odwrotnie? – p. Artur Zalewski  

 

Na spotkaniu połączonym z prezentacją i pokazem slajdów pan Artur Zalewski 

opowie o swoich doświadczeniach z pracy lekarza weterynarii w Finlandii,  

a także o tym, co z tego wynikło.  

O weterynarii Prelegent marzył od podstawówki, ale miał też z nią swoje wzloty  

i upadki. W końcu został weterynarzem i jest z tego dumny. Uważa, że po 

weterynarii można robić wiele rzeczy, rozwijać swoje pasje, realizować się na 

wielu polach, będąc wciąż w zawodzie. 

 

 

WARSZTATY REKOLEKCYJNE 
 

Jarosław Jarszak 
 

„I czyż źle czynię, kiedy modły śle tam raczej 
Gdzie wiara nie zna cierpień, Nadzieja rozpaczy…” 

Wielkopostne zapiski w szkicowniku metafizycznym uczniów Czackiego  
 

 

 



22 marca 2017 – warsztaty - II tura: 9.45 - 11.00 

▪ Początki filozofii – p. prof. Janusz Dobieszewski  (IF UW) 

W początki filozofii będzie Was wprowadzał  prof. Janusz Dobieszewski   

- przedstawiciel Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się 

historią filozofii, filozofią społeczną, filozofią religii, a specjalizuje w filozofii 

rosyjskiej.  

 

 

▪ Laserologia – p. prof. Ryszard  Piramidowicz  (IMiO PW) 

Zaprzyjaźniony z naszą Szkoła profesor Ryszard Piramidowicz  jest  dyrektorem 

Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej 

 ds. Naukowych, a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych 

organizacji technicznych i stowarzyszeń. Szczególnie interesuje się spektroskopią 

laserową, wzmacniaczami i laserami włóknowymi oraz nowymi materiałami 

laserowymi.  

 

▪ Dlaczego pomagamy uchodźcom? – p. Monika Prończuk  (absolwentka 

Czackiego)  i p. Katarzyna Szafranowska (Refugees Welcome Polska)  

 

Podczas warsztatów porozmawiamy o tym, na czym polega w Polsce "kryzys 

migracyjny", jaką rolę odgrywają w nim media i jak wpływa to na postrzeganie 

kwestii uchodźców. Wspólnie zastanowimy się, nad obrazem uchodźcy 

kreowanym przez media: czy rzeczywiście oddaje on trafnie sytuację uchodźców 

w Polsce? Opowiemy też, kim są osoby starające się dostać status uchodźcy  

w Polsce i z jakimi problemami się zmagają. 
 
 

▪ Malowanie na wodzie - spotkanie z kulturą turecką – przedstawiciel 

Instytutu Yunus Emre Centrum Kultury Tureckiej 

Sztuka ebru to dawna, licząca kilkaset lat, metoda tradycyjnego malarstwa na 

wodzie. Zajęcia będą miały charakter praktyczny! 

 

Warsztaty przeznaczone są dla grupy 10-osobowej 

 

 

▪ Autoprezentacja – sztuka porywających wystąpień publicznych  

-  p. Patryk Walczyński, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie   

Głównym celem warsztatów jest wykształcenie prawidłowych technik 

autoprezentacyjnych, które zwiększą wiarygodność i skuteczność wypowiedzi. 

Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą  na opanowanie sztuki klarownego 

przekazywania treści i skutecznego przekonywania.   Warsztaty przeznaczone są 

dla grupy maks. 25-osobowej 



▪ Czym jest kreatywność i jak ją w sobie rozwijać? – p. dr Magdalena 

Pastuszak  (PJATK) 

(…) Każdy kogo zapytamy, lepiej lub gorzej jest w stanie podać przybliżoną 

definicję kreatywności. Większości, szczególnie ludziom młodym, wydaje się, że 

„bycie kreatywnym” nie jest trudne. Nie wiedzą, jak bardzo się mylą. Wszystko w 

naszym życiu wymaga wielu doświadczeń, praktyki i dopiero „trening czyni 

mistrza”. Popełniane błędy są dla nas najlepszymi nauczycielami, a pokora jest 

wielką cnotą. Nie powinniśmy tylko w tym wypadku mylić jej z brakiem wiary  

w siebie, co często ma miejsce. 

 

▪ Spotkanie ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UW 

Prawo jest najstarszym kierunkiem studiów wykładanym na UW oraz od wielu lat 

również jednym z najpopularniejszych.  

Studenci Wydziału Prawa i Administracji opowiedzą o studiowaniu na tym 

Wydziale, a także zaspokoją Waszą ciekawość w innych kwestiach dotyczących 

tego kierunku. 

 

▪ Tajniki jogi – p. Krzysztof Konecki 

W tajniki jogi (zarówno teoretyczne, jak i praktyczne) wprowadzał Was będzie 

przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków Czackiego, przyjaciel Szkoły, 

Fotograf-Kronikarz naszych najrozmaitszych uroczystości i imprez szkolnych.   

 

Prosimy o swobodny strój (najlepiej sportowy) 

 

 

▪ Prawda – fałsz – iluzja – p. Tomasz Bieliński 

Zajęcia rozpoczną się od pokazu iluzji! Będziecie też rozmawiać o sztuce iluzji  

i  manipulacji (także w mediach). 

Uczestnicy zajęć proszeni są o wzięcie ze sobą kartki i długopisu. 

Warsztaty przeznaczone są dla grupy maks. 30-osobowej 

 

 ▪ Wolontariat misyjny w Peru – p. Katarzyna Ziomek 

Zajęcia na temat wolontariatu misyjnego poprowadzi studentka psychologii, pani 

Katarzyna Ziomek, która wyjechała na trzymiesięczną posługę w ramach 

wolontariatu do Iquitos, miasta położonego w dżungli nad Amazonką w Peru. 

Spostrzeżeniami ze swojej pracy misyjnej podzieliła się na blogu:   

http://wolontariatwperu.blogspot.com/ 

 

http://wolontariatwperu.blogspot.com/


▪ Jak wybrać kierunek studiów? - zajęcia poprowadzi  p. Piotr Starzyński 

 –absolwent Czackiego,  najbardziej niezdecydowany  maturzysta swojego 

rocznika, wyjątkowo zadowolony ze swoich kierunków studiów. 

 

To pytanie spędza sen z powiek wszystkim licealistom a satysfakcjonujących 

odpowiedzi jest jak na lekarstwo. Słuchać rodziców, doradców zawodowych, 

kolegów, nauczycieli czy… kogo? Dla wszystkich niezdecydowanych 

przygotowaliśmy kilka metod poszukiwań wymarzonego kierunku studiów. 

 

▪  Spotkanie z p. dr hab. Joanną Gotlib, dziekanem na  WNOZ WUM 

Na spotkaniu z Panią Dziekan i studentami WUM zaprezentowana zostanie oferty 

kształcenia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego 

 

 ▪ Fraktal – geometryczny obraz chaosu  - p. Nina Tomaszewska 

Pani prof. Nina Tomaszewska poprowadzi wykład o fraktalach  ilustrowany 
filmem i programem komputerowym! 

 

 

 

 

 

 


