
                             VII    S z c z e c i ń s k i   Z a l e w   M y ś l i

Życie jest darem: od nielicznych dla wielu;od tych, którzy wiedzą i mają, dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają

                                                                                                                                         A.Modigliani 

                                                         Sympozjum 

                           PIĘKNY UMYSŁ. Wyzwania dla edukacji

                  Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 21-22 listopada 2014

                

Organizator: 

Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach, www.fundacja-dom–rodzinny.org.pl

           Partnerzy: 

Szkoła Społeczna "Nawigator", www.nawigator.edu.pl

Przedszkole i Szkoła Społeczna „"Fale", www.fale.edu.pl 

I LO im.M.Skłodowskiej-Curie, www.lo1.szczecin.pl

Dobrodzieje:  Restauracja ZAMKOWA, Hostel GRYF, THERAPI CLUB

Mecenat Miasta Szczecin



PROGRAM 

PIĄTEK  21 listopada 2014,   g.19.00 - 21.00  sala kinowa Zamku,   wstęp wolny

Warsztaty:  PRZEKRACZAĆ  SIEBIE. 

19.00-19.05   Wprowadzenie: Ja nie mam talentu! - nie o to chodzi? - Arkadiusz Więcko, 

Szczecin, pomysłodawca Szczecińskiego Zalewu Myśli 

19.05-19.10    OTWARCIE wystawy fotograficznej z cyklu Debiutanci: Anna Chmielewska- 

„Nepal -zapomniane zakątki”

19.10-19.25    JESTEŚ WYJĄTKOWY!  O budzeniu kreatywności u studentów MIT - Jak Polska może 

dogonić polskie talenty /wideokonferencja wygłoszona w Instytucie Sobieskiego w 2013r. - sympozjum 

„Polska - wielki projekt”/- dr hab. Jerzy Surma, SGH Warszawa, nauczyciel akademicki, profesor 

wizytujący m.in.Uniwersity of Massachusetts Lowell/USA/, specjalista od zarządzania systemami 

informacyjnymi

19.25-19.40    GRY i ZAGADKI LOGICZNE. Matematyk atakuje problem – Marek Boehlke, 

Szczecin, fizyk medyczny, uczestnik międzyn. olimpiady matematycznej, w młodości łyżwiarz 

figurowy, miłośnik zagadek, syn znanego szczecińskiego malarza-portrecisty Henryka Boehlke

19.40-20.00   SZACHY- Jakie dyspozycje umysłowe kształtują? Gra dla wybrańców czy w 

zasięgu każdego?  - dr Jan Przewoźnik, Gorzów Wlkp, szachowy mistrz międzynarodowy, psycholog 

szachów, zawodowo zajmuje się psychologią biznesu, jest szachowym trenerem pierwszej klasy i 

wykładowcą Młodzieżowej Akademii Szachowej, autor kilkunastu książek poświęconych szachom

PRZERWA /10min/

20.10-20.25  CO ROBI Z NAMI MUZYKA? Pozostać muzykantem czy muzykiem? 

/wideokonferencja/- dr hab. Maria Pomianowska, Warszawa, profesor katedry muzyki 

etnicznej Akademii Muzycznej w Krakowie,  wirtuoz gry na suce biłgorajskiej, dyr. artystyczny 

Warszawskiego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur

20.25-20.40  PÓJŚĆ ZA GŁOSEM SERCA – Anna Chmielewska z Suwałk, z wykształcenia 

architekt, założycielka Fundacji Światło dla Himalajów niosącej pomoc mieszkańcom 

najuboższych regionów Nepalu, http://swiatlodlahimalajow.pl/

20.40-20.50  KULTURA MOIM OKNEM NA ŚWIAT – Tadeusz Sołga, Szczecin, osoba 

niepełnosprawna – pasjonat muzyki, kina i dobrej książki, samouk

20.50-21.00  SPORT AMATORSKI. Triathlon po 50tce.  – Edward Różycki, Szczecin, urzędnik,  

triatlonista amator, Szczecin



SOBOTA    22 listopada 2014,  g.10.00 – 15.00 ,     sala kinowa Zamku,  wstęp wolny

SYMPOZJUM

Sesja I   O jakiego człowieka nam chodzi?

10.00- 10.10  Wprowadzenie - dr hab.  Iwona Jazukiewicz,  Szczecin, pracownik naukowy 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Teologiczny; Katedra Pedagogiki i Psychologii, zainteresowania 

naukowe: pedeutologia, teotia wychowania, metodologia pedagogiki, moralne aspekty wychowania, 

publikacja habilitacyjna: "Pedeutologiczna teoria cnoty" , od 2009 roku stale współpracuje ze 

Szczecińskim Zalewem Myśli

10.10 - 11.35

- Czy Panu Bogu udał się człowiek? Między wolnością a kruchością/wideokonferencja/ - prof. 

dr hab. Jan Grosfeld , UKSW Warszawa, politolog, kieruje Katedrą Cywilizacji i Kultury Europejskiej 

oraz Katedrą Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła,  zainteresowania naukowe to ciągłość i zmienność 

w nauczaniu społecznym Kościoła, antropologia chrześcijańska oraz dialog i konflikty międzyreligijne, 

autor książek, publicysta, pochodzi z rodziny żydowskiej, przyjął chrzest pod koniec lat 70, od 1985 

uczestniczy w Drodze Neokatechumenalnej.  

- Atrybuty pięknego umysłu - O jakiego człowieka nam chodzi?/wideokonferencja/– prof. dr hab. 

Henryk Samsonowicz, UW Warszawa, historyk, b.rektor UW,  minister edukacji w rządzie 

T.Mazowieckiego, opublikował około 800 prac naukowych, głównie z zakresu historii Polski okresu 

Średniowiecza, jest synem profesora geologii, Jana Samsonowicza i bratem Andrzeja 

Samsonowicza, porucznika AK i żołnierza powstania warszawskiego . 

  - Muzykowanie na równi z oddychaniem/wideokonferencja/ - dr hab. Maria Pomianowska, 

Warszawa, profesor katedry muzyki etnicznej na Akademii Muzycznej w Krakowie, wirtuoz gry 

na suce biłgorajskiej, koncertowała na dworze cesarskim Japonii,  uczestniczka wielu 

międzyn.projektów muzycznych z udziałem muzyków z Azji /m.in. ze słynnym wiolonczelistą 

Yo-Yo-Ma/, Bliskiego Wschodu i Afryki, dyrektor artystyczny Warszawskiego Festiwalu 

Skrzyżowanie Kultur

11.35-11.50    Ogłoszenie laureatów IV Konkursu Intermedialnego - I temat: „Zacząć coś 

zupełnie nowego. Dlaczego nie zaryzykuję?”, II temat: „Prawie każdy uczeń myśli. Dlaczego tak niewielu

na lekcjach matematyki?” dla uczniów I LO w Szczecinie w ramach fundacyjnego Projektu Edukacyjnego

„Od idei się zaczyna”

11.50 - 12.20   PRZERWA na kawę,  DIAPORAMA autorstwa Timma Stuetza

Sesja II    Ku nowym paradygmatom edukacji 

Prowadzenie: dr hab. Iwona Jazukiewicz,  Szczecin

           

12.20 – 13.20  Dwugłos belfra z akademikiem:



- Wyjątkowość i zamiłowanie w miejsce talentu - okiem belfra ku nowym paradygmatom 

edukacji - Arkadiusz Więcko, Szczecin, emeryt. nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, w 

czasach młodości miłośnik szachów i DKFów,  wieloletni uczestnik międzyn. ruchu „Wiara i Światło” , 

opiekun artystyczny Zespołu Piosenki Naiwnej 

-  Zamiłowanie, wyjątkowość czy talent? Co na to teoria pedagogiczna? – dr hab. Anna 

Murawska prof. US, pedagog, pracę naukową koncentruje wokół teoretycznych podstaw 

wychowania oraz teorii i praktyki edukacji akademickiej, od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia 

Szczeciński Telefon Zaufania

13.20-13.50  Kultura matematyczna dla wybrańców? Drogi i bezdroża  edukacji 

matematycznej – prof. dr hab. Jan Waszkiewicz, Wrocław, logik zajmujący się m.in. teorią komunikacji 

społecznej, był nauczycielem w liceum, nauczyciel akademicki m.in. na Politechnice Wrocławskiej, 

opozycjonista w czasach PRL-u, pierwszy marszałek Województwa Dolnośląskiego,                                      
dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz,  b.red. nacz. ”Matematyki”, 

13.50– 14.20  Kszałtowanie cnót moralnych u osób w wieku 6-106 lat – dr Paweł Błażewicz, 

Szczecin, historyk i teolog, doktorat na Uniwersytecie w Pampelunie, wicedyrektor męskiej szkoły 

społecznej „Nawigator” w Szczecinie, animator Ośrodka Akademickiego REJS pod opieką duchową 

prałatury Opus Dei

          14.20-14.50   Rozmowa z publicznością 

          15.00      Obiad dla Prelegentów w Restauracji ZAMKOWA

KONCERT obok ZAMKU  -   towarzyszący sympozjum

z cyklu Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście:  

                         JERZY  FILAR

                                           i     Kapela Cygańska

           THERAPI CLUB /dawniej: Royal Jazz Club/ , 22 listopada, sobota g.19.00,

wstęp wolny


