
REKOLEKCJE I WARSZTATY 
25.03.19 (pon.) 

- Są 4 pierwsze lekcje, a o 12:00 spotkanie i nauki rekolekcyjne w kościele 

Zbawiciela. 

26.03.19 (wt.) 

- Są 4 pierwsze lekcje, a o 12:00 spotkanie i nauki rekolekcyjne w kościele 

Zbawiciela. 

27.03.2019 (śr.) 

WARSZTATY 

1 TURA: 8:15/8:30   –  9:30/9:45 

2 TURA: 10:00   –  11:45 

Msza święta kończąca warsztaty o 12:00 



1 TURA 

- 8:15 – 8:45 „Samochód elektryczny”  

p. Bartłomiej Ufnalski 

- 8:15 – 9:30 „Komunikacja z osobami z autyzmem z zespołem Aspergera”  

p. Renata Werpachowska 

- 8:15 – 9:45 „Zdjęcia autorskie”  

p. Wit Bogusławski 

- 8:15 – 9:45 „Warsztaty improwizacji”  

p. Janek Marczewski 

- 8:15 – 9:45 „Jak wybrać kierunek studiów?”  

p. Piotr Starzyński 

- 8:30 – 9:45 „Brzozowski a katolicyzm”  

p. Tomasz Herbich 



2 TURA 

- 10:00 – 11:45 „Technologie kosmiczne”   

p. Paweł Piotrowski 

- 10:00 – 11:45 „Małżeństwo – początek wieczności”  

pp. Monika i Marcin Gomułkowie 

- 10:00 - 11:45 „Jaster - tajemnica Hela” (film dok.)  

p. Marek Pawłowski i p. Małgorzata Walczak 

- 10:00 – 11:45 „Początek drogi filmowej” (film krótkometrażowy) 

p. Maciej Marczewski 

- 10:00 – 11:45 „Kościół a kobiety” 

p. Zuzanna Radzik 

- 10:00 – 11:45 „Fraktale a chaos”  

p. Nina Tomaszewska 



1 TURA 8:15-9:45 

Samochód elektryczny 

p. Bartłomiej Ufnalski 

Na tym wykładzie dowiemy się jak zbudowany jest samochód elektryczny, 

jakie są jego zalety, jakie wady. Jak wygląda jego obecna sytuacja w kraju 

i za granicą? 

Czy pojazd ten będzie rewolucją w motoryzacji? 

O tym wszystkim dowiemy się od dr hab. inż. Bartłomieja Ufnalskiego z 

Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. 

 

 
  



1 TURA 8:15-9:30 

Komunikacja z osobami z autyzmem z zespołem Aspergera 

p. Renata Werpachowska 

Jak zachować się w towarzystwie osób z autyzmem? Jak rozmawiać, 

aby rzeczywiście pomóc? W jaki sposób włączyć się w czynną pomoc? 

 Zajęcia poprowadzi Renata Werpachowska – mgr profilaktyki społecznej i 

resocjalizacji, psycholog, hipoterapeuta. Od 26 lat pracuje z osobami ze 

spektrum autyzmu; dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  
 

 

  



1 TURA 8:30-9:45 

Brzozowski a katolicyzm 

p. Tomasz Herbich 

Prelekcja Tomasza Herbicha z „Teologii Politycznej” o tym, jaki stosunek 

Brzozowski miał do wiary - i jak go ‚widzi się’ ze strony konserwatywnej 

(dla uczestników poprzednich spotkań może być to ciekawe porównanie z 

wykładem prof. Mencwela, ale zapraszamy tez nowych!). 

 Dlaczego Brzozowski inspiruje także prawicę? I czy, jako inspirowany 

Marksem, miał miejsce na katolicyzm? Tomasz Herbich przedstawi 

poglądy na katolicyzm Brzozowskiego na podstawie jego późnych pism.



1 TURA 8:15-9:30 

Zdjęcia autorskie 

p. Wit Bogusławski 

Wit Bogusławski – malarz, rzeźbiarz; studiował w Istambule, Warszawie i 

Wrocławiu. Tworzy w glinie, brązie, stali jak i kamieniu. Ostatnie prace 

malarskie mimo wykonania na płótnie, charakteryzuje twardość i 

chropowatość kamienia. 

Jak tworzyć rzeźby? Jak przelać swoje emocje na płótno? O pracy w wielu 

różnych gałęzi sztuki opowie p. Wit Bogusławski 

 

  



1 TURA 8:15-9:45 

Warsztaty improwizacji 

p. Janek Marczewski 

Absolwent Czackiego opuścił na chwilę deski Teatru Współczesnego, aby 

podzielić się doświadczeniem i wiedzą na temat pracy w teatrze. 

Powraca do liceum, aby przekazać wszystko to, co może skłonić 

artystyczne dusze do wejścia na aktorską ścieżkę. 

 



1 TURA 8:15 – 9:45 

Jak wybrać kierunek studiów? 

p. Piotr Starzyński 

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.  

Zajęcia poprowadzi Piotr Starzyński – najbardziej niezdecydowany 

maturzysta swojego rocznika, wyjątkowo zadowolony ze swoich 

kierunków studiów. 

 

  



2 TURA 10:00 – 11:45 

Technologie kosmiczne 

p. Paweł Piotrowski 

Satelity szpiegowskie, stacje badawcze, łaziki. 

Rzeczy, które wydają się od nas bardzo odległe spróbuję przybliżyć  

p. Paweł Piotrowski, znawca tematu, który zajmuje się tą branżą od lat. 

  



2 TURA 10:00 – 11:45 

Początek wieczności 

pp. Monika i Marcin Gomułkowie 

Monika i Marcinem Gomułkowie-  blogerzy i autorzy kanału „Początek 

Wieczności”. Nasi goście od liku lat jeżdżą po całej Polsce i dzielą się 

swoim doświadczeniem miłości małżeńskiej podczas licznych spotkań i 

konferencji.  

Na blogu przedstawiają się: „Małżeństwo jest BOSKIE? Jesteśmy o tym 

święcie przekonani. Zapraszamy do doświadczania tego daru- Miłości 

mocniejszej niż śmierć- razem z nami.”



2 TURA 10:00 – 11:45 

Jaster- tajemnica Hela  

p. Paweł Piotrowski 

Pokaz filmu dokumentalnego „Jaster – tajemnica Hela” wraz z rozmową z 

reżyserami: Markiem Pawłowskim i Małgorzatą Walczak. 

Stanisław Jaster był absolwentem naszego liceum, wsławił się brawurową 

ucieczką z KL Auschwitz w czerwcu 1942 roku. Niesamowita akcja 

zakończona  odjazdem ukradzionym samochodem z garażów SS zostanie 

nam przybliżona w filmie, który zdobył szereg nagród. 

Po seansie czeka nas omówienie historii Staszka, która komplikuje się po 

wydostaniu z obozu. Historycy odpowiedzą na pytanie: czy oskarżenie 

Jastera o kolaborację z wrogiem jest uzasadnione? 

 

  



2 TURA 10:00 – 11:45 

Początek drogi filmowej 

p. Maciej Marczewski 

Czy współczesna technologia, wielość konkursów i kursów pozwala 

zgłębić tajniki języka filmowego bez potrzeby studiowania w szkole 

filmowej? 

Jak promować swoje pierwsze filmy, aplikować na festiwale i gdzie szukać 

wsparcia dla swoich działań filmowych. Poznamy również podstawowe 

elementy, które są potrzebne aby stworzyć offowy, ale nieamatorski film 

krótkometrażowy, takie jak podstawy dramaturgii, inscenizacji czy 

montażu. 



2 TURA 10:00 – 11:45 

Kobieta a kościół 

p. Zuzanna Radzik 

Zuzanna Radzik - Teolożka, publicystka i blogerka („Żydzi i czarownice”). 

Zajmuje się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim oraz teologią 

feministyczną. Studiowała na Papieskim Wydziale Teologicznym w 

Warszawie i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. 

Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” 

  



2 TURA 10:00 – 11:45 

Fraktale a chaos 

p. Nina Tomaszewska 

Są momenty, gdy nauczyciel postanawia wyrwać się ze schematycznego 

programu nauczania. W środę nauczyciel fizyki zaprezentuje nam wykład 

o... no właśnie, o czym? 

Czym są te nieskończone, a podobne do siebie cząstki i jak wykorzystać 

znajomość tego – wydawałoby się – abstrakcyjnego pojęcia w rozwoju 

technologii? 

 


