
Warsztaty rekolekcyjne 21.03.2018 

Tura I     8:15-9:45 

1. Wykład o studiowaniu na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 

Warszawskiej oraz prezentacja samochodu elektrycznego. 

2. Warsztaty malowania na wodzie – ebru, Centrum Kultury Tureckiej. 

3. Pokaz i warsztaty kaligrafii, Centrum Kultury Tureckiej. 

4. Warsztat „Twój pierwszy samochód”, Fundacja Pięć Plus. 

5. Debaty oksfordzkie w języku angielskim, p. prof. Marcin Stanowski. 

6. Wykład „Opus Dei – męstwo życia codziennego”, p. Przemysław Cichowicz. 

7. Wideokonferencja z dr Mateuszem Golą. 

8. Spotkanie na temat Ruchu Focolare, p. Kacper Pietraszewski, absolwent Czackiego. 

9. Pokaz filmu o współczesnym poecie T. Transformerze „Przedmowa o ciszy”,  

p. Bożena Garus-Hockuba 

10. Wykład „Chrześcijaństwo wobec dramatu przemijania. Religia i kult jako katharsis  

na Drodze do miejsc i ludzi z czasów młodości”, p. Jarosław Jarszak. 

11. 11. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. 

12. Spotkanie na temat Ruchu Światło-Życie, p. Urszula Tworzydło i p. Piotr Kurowski,  

absolwenci Czackiego. 

 

Tura II     10:00-11:30 

1. Wykład prof. Ryszarda Piramidowicza z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. 

Politechniki Warszawskiej. 

2. Pokaz i warsztaty tureckiego tańca ludowego, Centrum Kultury Tureckiej. 

3. Pokaz zdjęć i opowieść o zabytkach Stambułu oraz życiu w tureckim społeczeństwie,  

p. Wit Bogusławski, absolwent ASP Mimara w Stambule. 

4. Wykład „Kultura bez kultu”, ks. Bp Michał Janocha. 

5. Spotkanie z podróżnikiem, fotografem i blogerem, p. Łukaszem Superganem. 

6. Warsztaty o kulturze łużyckiej, pokaz filmu, warsztaty śpiewne, degustacja dania 

regionalnego, zespół ludowy Łużycanki. 

7. Warsztaty „Dlaczego Papież nie boi się uchodźców?”, p. Agnieszka Kosowicz, 

Polskie Forum Migracyjne. 

8. Wykład „Pro-life or pro-death”, p. Lidia Sankowska-Grabczuk. 

9. Pokaz filmu o polsko-amerykańskim dyrygencie Arturze Rodzińskim „Maestro 

Rodziński”, p. Bożena Garus-Hockuba. 

10. Wykład o konkwiście oraz kulturze i języku azteckim, p. Katarzyna Granicka. 

11. Wykład popularno-naukowy „O Szczególnej Teorii Względności”, p. prof. Nina 

Tomaszewska. 

 

Zaprasza Samorząd Uczniowski i Pani Dyrektor 



1. Wykład o studiowaniu na Wydziale Samochodów  

i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz 

prezentacja samochodu elektrycznego  

 

tura I 8:15-9:45  

sala  
 

 

Specjalnością naukową Wydziału są badania 

w zakresie wspomaganego komputerowo 

projektowania maszyn, czynnego i biernego 

bezpieczeństwa pojazdów, trwałości  

i niezawodności konstrukcji nośnych maszyn, 

automatyzacji pracy pojazdów i maszyn, napędów wieloźródłowych (hybrydowych) pojazdów oraz 

ekologii i ochrony środowiska przed skutkami pracy pojazdów i maszyn budowlanych. Wiele 

wyników tych badań znalazło swoje zastosowania przemysłowe. Wyniki te oraz stanowiska 

badawcze zgodnie z praktyką Wydziału są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. 

Praktykowane jest również uczestnictwo studentów, zwłaszcza wyższych lat studiów, w realizacji 

programów badawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Warsztaty malowania na wodzie – ebru,  

Centrum Kultury Tureckiej  

tura I 8:15-9:45  

sala  
 

Sztuka Ebru to dawna, licząca kilkaset lat, metoda tradycyjnego malarstwa na wodzie. Tworzenie polega na 

odpowiednim nanoszeniu farb na powierzchnię wody, którą sporządza się w specjalnym naczyniu mieszając 

z substancją zagęszczającą. Następnie gotowy wzór, który przypomina swoim wyglądem deseń marmuru, 

przenoszony jest na papier (stąd nazwa w języku polskim: sztuka marmurkowania). Wszystkie składniki 

wykorzystywane przy tworzeniu są całkowicie naturalne, dzięki czemu obrazy Ebru zachowują swoją 

trwałość i intensywność kolorów przez setki lat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pokaz i warsztaty kaligrafii,  

Centrum Kultury Tureckiej 

tura I 8:15-9:45  

sala 
 

 

Styl turecki przeżywał lata świetności w XIX i XX wieku, i choć kraj przyjął alfabet łaciński, kaligrafia 

nadal jest przedmiotem nauczania w wielu szkołach jako przedmiot artystyczny. Podstawowym narzędziem 

kaligrafa jest dłuto z trzciny. Twardy koniec tego swoistego pióra jest zwany  makta  

i zmienia się je przy każdym tekście. Jest ścinany specjalnym nożykiem, w zależności od potrzeb danego 

tekstu. Równie specyficzna jest produkcja atramentu. Podstawą jest wyciąg z olejków. Papier też nie jest 

zwykły. Jego struktura musi łatwo wchłaniać atrament, a pióro ma poruszać się po nim  

z łatwością. Nauka kaligrafii wcale nie jest łatwa. Sztuka ta była przekazywana z mistrza na żaka. Pod 

kierunkiem doświadczonej ręki mistrza, adepci najpierw uczyli się poszczególnych znaków. Następnie 

łączyli je w krótkie słowa i ostatecznie przechodzono do zdań. Po upływie 3-5 lat mistrzowie pozwalali 

żakom na napisanie pracy końcowej. Po spełnieniu wszystkich kryteriów nauczyciel zezwalał uczniowi 

podpisać się pod swoim dziełem i mianował go do rangi mistrza. 



4. Debaty oksfordzkie w języku angielskim,  

p. prof. Marcin Stanowski 

tura I 8:15-9:45  

sala 
 

 

Zapraszam na krótkie warsztaty dla wszystkich, którzy chcą 

doskonalić swoje umiejętności przemawiania i debatowania w 

języku angielskim. 

Dowiesz się, jak rozwijać swoje umiejętności przekonywania innych 

i atakowania argumentów. Poznasz strukturę debat oksfordzkich i 

technik wykorzystywanych  

w przemówieniach.  

Nauczysz się rozpoznawać kilka błędów logicznych i jak na nie 

reagować. 

 

Zapraszam, 

Marcin Stanowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Wykład „Opus Dei – męstwo życia codziennego”,  

p. Przemysław Cichowicz 

tura I 8:15-9:45  

sala 
 

"Codzienne i zwyczajne zajęcia, mają boski i wieczny sens" (św. Josemaría) 
 

Wszyscy ochrzczeni są powołani do pójścia za Chrystusem, do życia 

chrześcijańskiego i do głoszenia Ewangelii. Celem Opus Dei jest przyczynienie 

się do tej posługi ewangelizacyjnej Kościoła Katolickiego, ucząc wiernych 

każdego stanu życia w zgodzie z wiarą w zwykłych okolicznościach, a 

szczególnie poprzez uświęcanieapracy. 

Przemysław Cichowicz. Absolwent SGH. Ma doświadczenie zawodowe w 

zakresie zarządzania projektami i wdrażania systemów klasy ERP firmy 

SAP. Obecnie prowadzi małe biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla małych firm 

i organizacji pozarządowych. 

 

 

6. Wideokonferencja z dr Mateuszem Golą 

tura I 8:15-9:45  

sala  

  

Psycholog, neurokognitywista, certyfikowany 

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. W pracy 

terapeutycznej zajmuje się głównie: 

 zaburzeniami lękowymi (fobie, lęk 

uogólniony, zespół lęku panicznego) 

 zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym 

(natręctwa) 

 zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia) 

 zaburzeniami osobowości 

 lękiem przed oceną 

 obniżonym poczuciem własnej wartości 

 niefunkcjonalnymi wzorcami zachowań 

(pomoc przy zmianie niechcianych nawyków) 

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Jest pracownikiem 

naukowym Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Członek Society for Psychophysiological 

Research, Society for Neuroscience oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Popularyzator wiedzy o ludzkim mózgu. Prywatnie pasjonat nowych technologii informatycznych, wspinaczki 

skałkowej oraz sportów zimowych. W wolnym czasie lubi poszukiwać neuronaukowych wyjaśnień 

intrygujących go zjawisk psychologicznych oraz zgłębiać zagadnienia duchowości chrześcijańskiej. 



7. Spotkanie na temat Ruchu Focolare, 

p. Kacper Pietraszewski, absolwent Czackiego 

turaaIa8:15-9:45  

sala 

 

Ruch Focolari – 

„Dzieło Maryi” – jest 

międzynarodowym ruchem 

katolickim, powstałym w roku 1943 

we Włoszech.                               

Został zaaprobowany przez Stolicę 

Apostolską w roku1964, a w roku 

1990 Papieska Rada ds. Świeckich 

zatwierdziła Ruch Focolari  

i jego  zaktualizowane statuty jako 

prywatne powszechne stowarzyszenie 

wiernych, na prawach papieskich. 

Wśród wojennych zniszczeń, w 

czasach przemocy i nienawiści, 

wybierają Boga, który jest Miłością 

jako swój jedyny Ideał. W słowach Jezusa, kolejno wcielanych w codzienne życie,| 

a zwłaszcza w przykazaniu miłości wzajemnej (J 15,12) odkrywają zasadę, której spełnianie 

przemienia życie osobiste i życie wspólnoty. Jedność – to powszechne pragnienie ludzi wszystkich 

czasów, odczytywana jest przez Ruch jako cel, ku któremu podąża ludzkość  

w poszukiwaniu swojej tożsamości. W tym świetle Chiara Lubich odczytuje kolejne wydarzenia, 

wzywając wszystkich, by świadomie włączyli się w budowanie zjednoczonego świata. 

W ten sposób, począwszy od roku 1943, powstaje i rozwija się w łonie Kościoła katolickiego Ruch 

Focolari. Jest on dzisiaj obecny w 200 narodach i liczy  140 tysięcy członków,  

a uczestniczy w nim ponad 4 miliony osób różnych kultur, wieku, języków, religii  

i zapatrywań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Pokaz filmu dokumentalnego o współczesnym poecie 

T. Transformerze „Przedmowa o ciszy”,  

p. Bożena Garus-Hockuba 

tura I 8:15-9:45  

sala 
 

Impresja poetycko-muzyczna o życiu i twórczości światowej sławy poety 

szwedzkiego Tomasa Transtromera (1931-2015), laureata 

LITERACKIEJ Nagrody Nobla w 2011 roku. W surowej, tajemniczej 

scenerii sztokholmskiego archipelagu wyspy Runmaro, odkrawamy 

dzieciństwo i młodość poety, którego uniwersalna twórczość spotkała się 

z uznaniem na całym świecie  i zjednała mu przyjaciół wśród takich 

Noblistów jak Josif Brodsky, Czesław Miłosz, Wisława Szymborską. 

Osnową filmu jest utwór „Gondola żałobna”, który poeta napisał w 

czasie pobytu w Wenecji, będąc pod wpływem muzyki Liszta i Wagnera. 

Wzruszające są w filmie sceny poety, który po udarze, przebytym 12- lat 

wcześniej, utracił mowę, gra na pianinie lewą ręką, utwory specjalnie dla 

niego skomponowane. Głosu udziela mu jego kochająca żona Minka.. 

 

 

9. Spotkanie na temat Ruchu Światło-Życie,  

p. Urszula Tworzydło i p. Piotr Kurowski, absolwenci 

Czackiego 

tura I 8:15-9:45  

sala 
Ruch Światło-Życie jest jednym  

z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego 

II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, 

dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków 

instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką 

jest Domowy Kościół. 

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch 

Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie 

Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. 

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa 

„światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego 

(jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu 

to foska. 

 



10. Wykład „Chrześcijaństwo wobec dramatu 

przemijania. Religia i kult jako katharsis na Drodze  

do miejsc i ludzi z czasów młodości”,  

p. Jarosław Jarszak 

tura I 8:15-9:45  

sala 

 

„Po co więc człowiekowi Bóg? Tak w ogóle? – ano po nic. Pytanie „po co?” ma współcześnie 

wymiar pragmatyczny, że coś z tego wyniknie. Właśnie na to wyraźnie wskazuje Księga Hioba! Jest 

w niej zawarta mądra przestroga, żeby nie utożsamiać szczęścia i pożytku codziennego życia z łaską 

płynącą od Boga. Nie wolno łączyć tego! Bóg i te sprawy, to subtelna materia, że się nawet nie chcę 

wypowiadać – to jakaś tajemnica losu ludzkiego, że człowiek powołuje się na Boga, że zwraca się do 

Niego. Pewność wiary polega, według mnie, na uświadomieniu sobie jakiejś wzniosłości, 

niezwykłości i moralnego dobra Istoty Najwyższej oraz pogodzeniu tego z człowiekiem. Że w wierze 

w Istotę Wszechdobrą, która zrobiła według Biblii to i to… znajduję potwierdzenie dla tego, co dobre 

w człowieku: dla jego szlachetności, pracowitości, zdolności twórczych. A szczególnie jest to dla 

mnie ważne dzisiaj, kiedy człowieka na każdym kroku się dyskredytuje – indywidualnie i – że się tak 

wyrażę – jako gatunek.” 

11. Wykład „Wirtualny świat”,  

dr Michał Tomaszewski, Polsko-Japońska Akademia 

Technik Komputerowych 

tura I 8:15-9:45  

sala 

 



 

 

12. Warsztat „Twój pierwszy samochód”, 

Fundacja Pięć Plus 
 

tura I 8:15-9:45  

sala 

 
 

Twój pierwszy samochód - masz prawo jazdy albo zaraz będziesz mieć? Na warsztatach wspólnie 

wybierzemy furę, którą będziesz mogła pojechać na Openera  z  czwórką znajomych. Pokażę jak 

znaleźć auto, którym objedziesz na światłach nie jednego Sebixa  

w tuningowanym BMW. Niezależnie od tego czy marzysz o samochodzie na bezdroża czy 

eleganckim kabrio znajdziemy coś budżetowego i bezpieacznego. Uwaga - jeśli będzie ciepło poza 

szukaniem samochodów na portalach częścią praktyczną będzie przetestowanie samochodu MG TF.  

 

 

 

 

 

  

 



1. Wykład prof. Ryszarda Piramidowicza  

z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki  

Politechniki Warszawskiej 

tura II 10:00-11:30  

sala 

Ryszard Piramidowicz urodził się 29 

grudnia 1969 roku w Stalowej Woli. 

Pracę magisterską Badanie 

właściwości spektroskopowych krysz 

ta łów laserowych domieszkowanych 

jonami tulu obronił  

w 1994 roku i podjął studia 

doktoranckie. Pracę doktorską, 

przygotowaną pod kierunkiem 

profesora Michała Malinowskiego, 

Warunki wzbudzania emisji 

promieniowania w zakresie 

widzialnym  

w dielektrycznych ośrodkach 

laserowych domieszkowanych jonami 

Pr3+, obronił  

z wyróżnieniem w grudniu 2000 roku. 

Od marca 2001 roku jest adiunktem w 

Zakładzie Optoelektroniki w Instytucie 

Mikroelektroniki i Optoelektroniki. 

 

Ryszard Piramidowicz jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji technicznych  

i stowarzyszeń — Optical Society of America, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Polskiego 

Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Naukowego 

Edukacji Internetowej oraz Komitetu Technicznego nr 282 ds. Technik Światłowodowych Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego. 

  



2. Pokaz i warsztaty tureckiego tańca ludowego,  

Centrum Kultury Tureckiej  

tura II 10:00-11:30    

sala 

Centra Kultury Tureckiej to placówki zakładane w wielu państwach świata w celu promowania za granicą 

tureckiej kultury. Centrum Kultury Tureckiej im. Yunusa Emre w Polsce rozpoczęło działalność w Warszawie 

w listopadzie 2012 roku.   

Taniec turecki to cała grupa tańców wywodzących się z 

tradycyjnego folkloru tureckiego. Każdy taniec jest 

odzwierciedleniem kultury danego regionu. Z tego 

względu style taneczne popularne w Turcji wiążą się z 

takimi obszarami kraju, jak: Tracja, region Morza 

Marmara, region Morza Czarnego, Środkowa Anatolia, 

Wschodnia Anatolia i Południowo-Wschodnia 

Anatolia. Najpopularniejszy jest rodzaj tańca 

wykonywanego grupowo, z tancerzami ustawionymi rzędami, tańczącymi 

indywidualnie. 

 

3. Pokaz zdjęć i opowieść o zabytkach Stambułu  

oraz życiu w tureckim społeczeństwie 

tura II 10:00-11:30  

sala 

Stanbuł  jest największym miastem Turcji, jednym z 

największych metropolii świata. Leży nad cieśniną Bosfor  

i Morzem Marmara. Jest bardzo specyficznym miastem, 

bowiem jako jedyne w świecie leży na dwóch kontynentach, 

w Europie i Azji. Dawniej Stambuł nazywany był 

Konstantynopolem.  

Historia miasta sięga VII wieku p.n.e., kiedy to uciekinierzy  

z Grecji założyli tam swoją kolonię. Miasto ewoluowało i w I 

wieku n.e. stało się częścią Cesarstwa Rzymskiego. Po podziale 

Cesarstwa w IV w. stało się stolicą Cesarstwa Wschodniorzymskiego, a w XIII wieku także Cesarstwa 

Łacińskiego. W XV wieku miasto zostało zdobyte przez Turków i  stało się stolica imperium osmańskiego. 

W XVI – XVIII wieku miasto stało się centrum świata islamskiego barokowym i rokoko. Po I wojnie 

światowej stolicą Turcji stała się Ankara, a w 1930 roku dotychczasowy Konstantynopol nazwano Stambułem. 



4. Wykład „Kultura bez kultu”, ks. Bp Michał Janocha 

turaaIIa10:00-11:30  

sala 

Ks. Michał Janocha urodził się 27 października 1959 roku w Warszawie. Ukończył Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na Akademii Teologii 

Katolickiej w Warszawie i tam uzyskał tytuł magistra teologii. Po ukończeniu studiów,  

w 1983 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie. 

 

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – głównej patronki Warszawy 9 maja 2015 r. papież 

Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu 

stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana 

Chrzciciela. 

  



5. Spotkanie z podróżnikiem, fotografem i blogerem,  

p. Łukaszem Superganem 

tura II 10:00-11:30  

sala 
Łukasz Supergan - podróżnik, autor i fotograf. Przeszedł 20 000 km na szlakach Europy, Azji i Ameryki Pn. 

Wędrował w Himalajach, Karakorum, Tien-Szan i Pamirze. Samotnie przeszedł Łuk Karpat, przemierzył grań 

Pirenejów, irańskie góry Zagros, trawers Islandii, całość łańcucha Alp oraz Izraelski Szlak Narodowy. Autor 

książek „Pustka wielkich cisz” i „Pieszo do irańskich nomadów”. 

 

„Przez minionych 8 lat pokonałem ponad 100.000 km przez 40 krajów na 3 

kontynentach. Pokonywałem pieszo najwyższe łańcuchy górskie świata. 

Przeżywałem momenty wspaniałych uniesień i chwile dramatyczne. 

Jak szukać własnej drogi i dlaczego warto wychodzić poza utarte 

szlaki? Jaką wiedzę i doświadczenie uważam za rzeczywiście ważne? 

Czego warto poszukiwać poza nauką, jaką otrzymujemy w szkole? 

Podczas prezentacji prowadzę słuchaczy ścieżką, jaka obrałem, 

podkreślając decydujące momenty  

i rzeczy, które mnie kształtowały.”  

~Łukasz Supergan 

6. Warsztaty o kulturze łużyckiej, pokaz filmu, warsztaty 

śpiewne, degustacja dania regionalnego,  

zespół ludowy Łużycanki 

tura II 10:00-11:30  

sala 
Kultura łużycka została zapoczątkowana około 1300 

lat p. n. e. i  trwała przez blisko 10 stuleci  

w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Jej powstanie 

wiąże się z głębokimi przeobrażeniami wartości 

leżących u podstaw kultury, m.in. stosunku do śmierci 

ówczesnych ludzi. 

Zespół Łużycanki powstał w 2011 roku, kiedy to na 

nadwiślańskich wsiach narodziła się idea odtworzenia 

tradycji tzw. Łużyca - zapomnianego regionu 

etnograficznego nad Wisłą. 



7.Warsztaty „Dlaczego Papież nie boi się uchodźców?”,  

p. Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne  

tura II 10:00-11:30  

sala 

 

W homilii wygłoszonej podczas mszy z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy papież Franciszek 

podkreślał, że katolicka postawa nakazuje przyjmowanie imigrantów. Głowa Kościoła stwierdziła również, że 

pomoc uchodźcom "jest okazją do spotkania z Jezusem". 

 

Postawę Ojca Świętego tłumaczy Agnieszka Kosowicz - 

założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, od 7 

lat wspierającej cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. 

Inicjatorka wielu projektów dotyczących integracji cudzoziemców 

i dialogu międzykulturowego m.in. projektu „Migroteka”, który 

wyposaża sieć polskich bibliotek w literaturę dotyczącą migracji, 

uchodźstwa i międzykulturowości. Autorka monografii „Working 

Together – 15 lat UNHCR w Polsce”, opisującej początki budowy 

systemu ochrony uchodźców w Polsce, współautorka licznych 

publikacji na temat cudzoziemców w Polsce. Przez ponad sześć lat 

prowadziła politykę informacyjną Przedstawicielstwa Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce. Z 

wykształcenia – dziennikarka. Prywatnie ma trzy pasje: podróże, 

reportaż i ogród.  

 

 



8. Wykład „Pro-life or pro-death”,  

p. Lidia Sankowska-Grabczuk 

 

tura II 10:00-11:30  

sala 
 

Lidia Sankowska-Grabczuk jest członkiem Prawicy Rzeczypospolitej, polskiej chrześcijańsko – 

konserwatywnej partii politycznej istniejącej od 2007 roku. 

 

W swoich wypowiedziach często porusza temat aborcji, odnosząc się do niej w sposób krytyczny: „Kobiety 

powinny mieć wybór w każdej sferze swojego życia. Tak samo jak mężczyźni i dzieci. Natomiast nie wolno 

nikomu decydować o życiu drugiego człowieka(…) Poczęte dziecko nie jest częścią ciała kobiety” 

  



9. Pokaz filmu o polsko-amerykańskim dyrygencie Arturze 

Rodzińskim „Maestro Rodziński”, 

p. Bożena Garus-Hockuba 

 

tura II 10:00-11:30  

sala 
 

 

 

Film o światowej sławie dyrygencie polsko-amerykańskim Arturze Rodzińskim (1892-1985) jest opowieścią 

o człowieku i artyście, jego pasji do muzyki, jego drogi do sukcesów i rozczarowań, namiętności do kobiet, 

niestrudzonego dążenia do doskonałości i pełni życia. Jego wspaniała kariera zapoczątkowana w Polsce 

doprowadziła go na sceny największych orkiestr amerykańskich w Los Angeles, Cleveland, Nawym Jorku  

i Chicago. 

Film przedstawia drogę artystyczną Rodzińskiego. Jest to opowieść o wielkim artyście, o człowieku sukcesu, 

którego najważniejszym celem było tworzenie rzeczy doskonałych; orkiestry, którymi dyrygował, odznaczały 

się perfekcyjna techniką, wzmocnioną przez jego nieprzeciętny temperament. A także opowieść o człowieku, 

który sukcesy zawdzięczał talentowi, ale i także wytrwałości i uporowi, za co zapłacił utrata zdrowia  

i przedwczesną śmiercią. Dokonywał ciągle wyboru między muzyką a życiem, zawsze na korzyść muzyki. 

  



10. Wykład o konkwiście oraz kulturze i języku azteckim, 

p. Katarzyna Granicka  

tura II 10:00-11:30  

sala 
Aztekowie byli ostatnią, obok Inków, wielką cywilizacją Ameryki Południowej przed podbiciem jej przez 

konkwistadorów. 

 

Aztekowie terroryzowali okoliczne ludy. Po stopniach ich świątyń spływała krew setek ludzi przeznaczonych 

na ofiary dla bogów. Cywilizacja, która sprawowała władzę nad połaciami terenów Ameryki Południowej 

upadła za sprawą zaledwie pięciuset konkwistadorów. 

 

 

 

11.Wykład popularno-naukowy o „Szczególnej Teorii 

Względności Einsteina”, p. prof. Nina Tomaszewska  

 

tura II 10:00-11:30  

sala 

 

 

Teoria, która zrewolucjonizowała świat, zostanie przedstawiona w sposób prosty i przystępny (nawet 

dla osób niezaprzyjaźnionych z fizyką).  

 


