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1 9.15 – 10.15 wykład dla klas PLO i III PGK  Dr Dariusz 

Drążkowski 

"Nauka o szczęściu: jak wdzięczność, 
życzliwość i wybaczenie mogą pomóc w 
byciu bardziej szczęśliwym człowiekiem." 

sala gimnastyczna 

Wykład klasy I i II PGK   mgr  Ewa Zagawa  

5 sposobów na… radość w życiu 

aula 

2 10.30 – 12.00 Zaproszeni goście prowadzą zajęcia z 

uczniami 
w salach  

3 12.00-13.00  Licealiści spotkanie z  kabaretem  prof.  Jan 
Pituła  

Aula 

4 Wystawa pasji prac różnych całej społeczności szkolnej 

5 12.00 Poczęstunek i podziękowania dla zaproszonych gości   - Aula 

 
Uwaga! Dodatkowo w przestrzeni szkolnej, na parterze i pierwszym piętrze, 
będzie WYSTAWA PASJI - prac różnych całej społeczności szkolnej.



 

 Temat spotkania prowadzący 

1 Gadane mieć - w radio ważna rzecz. 
Podczas spotkania dowiesz się jak bardzo ważna jest 
pasja w pracy radiowca i jakie inne cechy są 
niezbędne 

Maciej Narożny  
prezenter Radia ESKA od 
jego powstania, 
konferansjer , prowadzący 
liczne  aukcje charytatywne 
(charytatywnie) 

 
2 Co to jest ARCHITEKTURA? 

Prezentacja arkanów sztuki bycia architektem, 
przybliży najważniejsze pojęcia związane z 
architekturą, ukaże nierozerwalny związek funkcji 
piękna i konstrukcji. Na koniec będą niespodzianki 

Sylwia i Jan Ciechanowscy  
Pracownia Rysunku i 
Architektury 

4 "Czy film dokumentalny może być animowany? 
O niezwykłym połączeniu pozornie przeciwstawnych 
form filmowych". 

Agnieszka Powierska - 
absolwentka 
filmoznawstwa i historii 
sztuki, doktorantka w 
Katedrze Filmu, Telewizji i 
Nowych Mediów UAM, 
edukatorka filmowa i 
muzealna. 

5 Kultura hejtu, kraina Trolli - o komunikacji 

interpersonalnej 
 
 

 

 

 

 

dr Dariusz Drążkowski,  
 i studenci  

6 Czy Instagram może mi zaszkodzić? Negatywny 
wpływ mediów na obraz ciała  

Media manipulują subiektywnym obrazem ciała 
widzów. Ilekroć takie praktyki zostaną uświadomione 
społeczeństwu, marketingowcy znajdują nowy sposób 
na odwrócenie uwagi odbiorców. Warsztat będzie 
polegał na nauce rozpoznawania niezdrowych 
przekazów medialnych i nabyciu krytycyzmu wobec 
wirtualnych obrazów. Dowiesz się, czym jest "body 
shaming" i zrozumiesz, że zdrowy wygląd nie zawsze 
oznacza zdrowie. Poczynisz pierwsze kroki ku dbaniu 
o akceptację własnego ciała i o swój dobrostan 
psychiczny.     
 

Anna Ardzińska  
studentka IV roku 
Psychologii UAM, członek 
Koła Naukowego Zaburzeń 
Odżywiania. Regularnie 
uczestniczy w 
konferencjach i wykładach 
dotyczących cielesności 
oraz obrazu ciała.  
mgr Natasza Doiczmann 
Doktorantka socjologii, 
studentka V roku 
psychologii UAM oraz 
członek Koła Naukowego 
Zaburzeń Odżywiania 
działającego przy Instytucie 
Psychologii UAM.  
 



7 Jak rozplanować swój czas żeby zdążyć odpocząć? 

Masz wiele na głowie? Lista rzeczy do zrobienia jest 
coraz dłuższa a Ty nie wiesz, jak i od czego zacząć? Nie 
potrafisz się zorganizować i ciągle brakuje Ci czasu dla 
siebie? Jesteś ciągle zmęczony? Przyjdź na warsztat, 
na którym poznasz praktyczne sposoby planowania 
aktywności oraz dowiesz się, jak efektywnie 
odpocząć. Dostosujesz techniki do swoich potrzeb i 
preferencji. Znajdź czas na pracę i odpoczynek!  
 

Paulina Jaworska 
i Maria Andersz  
studentki IV roku 
Psychologii UAM , aktywnie 
działają w Fabryce Młodych 
Profesjonalistów, gdzie 
koordynują i prowadzą cykl 
warsztatów dla Seniorów i  
warsztaty dla uczniów szkół 
średnich.  
 

8 Jabłko miłosne z Peru, czyli słów kilka o pomidorze 
 

Dr hab. Zbigniew Celka 

9 Kreatywnie zdrowo - warsztaty kulinarne 
 
Przyjdź jeśli chcesz dowiedzieć się 

• Czy krem czekoladowy może być zdrowy 

• Czy można zjeść ze smakiem całą nać pietruszki 

• Czy cebulę można połączyć z truskawkami 
 

Magdalena Dąbrowska 
nauczyciel języka 
angielskiego , dietetyk, 
lingwista o specjalności 
ekokomunikacja,  człowiek 
o wielu pasjach:  
- lubi uchwycić piękno 
chwili,  
- odnaleźć ukojenie w 
pracach plastycznych 
 

10 W drodze… 
plan wystąpienia: 
1. PTT, Góry 
2. Fotografia 
3. Wystawy, benefis 
4. Święto Gór na Nizinach, Dzień Taternika,  
5. Misteria 
6. Rajdy 
7. Szlaki, ścieżki 
8. Szczególne miejsca blisko nas 
9. Camino i 4 Wielkich 
10."Opowiastki" 
 

Leszek Lesiczka 
nauczyciel, trener, 
przewodnik, pilot 
wycieczek, fotograf, autor 
przewodników. 
Prowadził spotkania oraz 
szkolenia dla młodzieży z 
zakresu geografii regionu, 
przyrody, historii, 
działalności PTT oraz 
zachowań pro 
ekologicznych i 
turystycznych podczas 
wycieczek i rajdów. 
 

11 Passion fruit czyli jak uczynić życie fascynującym 
dlaczego pasje pełnią tak istotną rolę w życiu? 
Prelegentka w swojej pracy sięga do felicytologii, 
psychologii zabawy, ludoterapii i innych form 
arteterapii, elementów tańca i pracy ciałem, 
pantominy i komunikacji pozawerbalnej a my w tym 
właśnie możemy wziąć udział 
*teoria kształtowania życia szczęśliwego 

Ewa Zagawa 
Psycholog, 
pracowała z różnorodnymi 
grupami. Wolne chwile lubi 
spędzać z rodziną oraz 
przerabiać na małe dzieła 
sztuki, przedmioty 
codziennego użytku. 



12 Modelarstwo – wystawa 
Moją pasją jest modelarstwo kolejowe. zajęcie to 
wymaga wielu niepopularnych dzisiaj cech, a 
mianowicie zafascynowania światem rzeczywistym, 
wytrwałości, precyzyjności i spokoju.  

Jan Frąckowiak 
z klasy 2a PLO 
we współpracy z Jędrzejem 
Łącznym z klasy 1e PGK 
Pasjonaci Modelarstwa 

13 Daj się psu polubić (i nie daj się ugryźć) 
Po zajęciach będziecie wyposażeni w elementarną 
wiedzę z zakresu komunikacji psów i komunikacji w 
systemie człowiek - pies. Odpowiemy sobie na 
pytania: jaki pies gryzie? jak witać się z psem? jaka 
jest różnica między psem wychowywanym a 
tresowanym? jak pomagać psom?  
Jeśli boisz się psów lub masz alergię - te warsztaty są dla 
Ciebie! (Zajęcia prowadzone bez obecności czworonogów). 

Barbara Pniewska 
psycholog z pasją do ludzi i 
zwierząt. Zrealizowała kilka 
innowacyjnych projektów w 
obszarze dogoterapii 
społecznej dla młodzieży i 
hobbystycznie zajmuje się 
zoopsychologią.  

14 Zatrzymaj się, zobacz jak świat jest ciekawy ! 
Czyli moje przygody z fizyką w ręku. 
 
to będzie o tym jak trudno jest ująć najkrócej 
wszystkie zainteresowania. Jak bardzo fascynujący 
jest świat, że szufladkowanie przedmiotów w 
zeszytach jest błędne.  I osobista próba dowiedzenia, 
że o nauce można powiedzieć wiele, ale na pewno nie 
to, że jest nudna. Może jeszcze motywacja do 
pozytywnego i otwartego nastawienia w 
życiu...Proszę przynieść płytę CD, aparat fotograficzny 
 

Bartłomiej Kulas  
Ia PLO 
Pasjonat o tak wielu 
zainteresowaniach, że nikt 
nie chce podjąć się ich 
zliczenia, więc tytułowany 
najkrócej - człowiekiem 
renesansu. Fascynat i 
popularyzator ciekawości 
świata. Ostatnio szlifuje 
tajemne umiejętności 
opowiadania o trudnych 
rzeczach - prosto i o 
nudnych - ciekawie. 

15 Życie jest cenne  
jak ratować życie innych? 
Zawsze trzeba być gotowym do pomocy. 
Ćwiczenia na fantomach. 

Tomasz Skręty  
strażak i ratownik 

16 Stowarzyszenie Sportów Modelarskich Hercules III 
Poznań 
Modelarstwo to nie tylko budowa modeli, ale to 
również impuls do zgłębiania wiedzy historycznej i 
technicznej. 
SSM Hercules III jest stałym uczestnikiem Targów 
HOBBY Poznań na MTP. 
Jeśli chcesz zobaczyć niesamowite modele i 
porozmawiać o nich z wielokrotnymi Mistrzami Polski, 
laureatami zawodów rangi ogólnopolskiej i 
międzynarodowej, a także sędziami modelarskimi i 
instruktorzy, przyjdź koniecznie! 

Bartosz Falk – prezes 
stowarzyszenia, pasjonat 
modelarstwa, na co dzień   



17 "Kosmos na wyciągnięcie ręki"  (astronomia) 

Rozgwieżdżone nocne niebo fascynowało ludzkość od 
wieków. Dziś, u progu ery odkrycia drugiej Ziemi, 
fascynacja nieboskłonem nie słabnie. Wręcz 
przeciwnie – oczarowanie sięga zenitu. Marzysz o 
odkrywaniu tajemnic Wszechświata? Zapraszamy na 
kosmiczny spacer po nocnym niebie! 

dr Milena Ratajczak 
 
Centrum  Astronomicznego  
im . M. Kopernika  PAN 
 

18 Warsztaty pisarskie "Kryminalne historie"  
1.Ogledziny - czyli jak zabrać się za pisanie.  
2. Zbrodnia - czyli czego pisarz unikać powinien.  
3. Mroczna przynęta - gra rozwijająca wyobraźnię, 
która pomoże przyszłym pisarzom chwycić pisarskiego 
bakcyla  
4. Każdy jest winny - w trakcie warsztatów każdy 
uczestnik będzie mógł spróbować swoich sil w 
stworzeniu kryminału 

Anna Wilowska 
- rocznik 86. Absolwentka 

poznańskiej ASP. Fotograf z 

miłości, grafik z pasji, pisarka 

z serca, ogrodniczka z 

zamiłowania, marzycielka z 

urodzenia. 

19 "Programować każdy może, zestaw LEGO w tym 
pomoże 
- zbudujesz robota własnego projektu lub według 
gotowego wzoru 
- zaprogramujesz robota, żeby robił to co chcesz 😉 
 
 
 

Joanna Niewrzendowska- 
nauczycielka matematyki i 
fizyki, przygotowuje i 
prowadzi warsztaty 
"naukowe" dla 
przedszkolaków. W wolnych 
chwilach czyta książki, 
frywolitkuje, robi na 
drutach i  odkrywa swoje 
nowe talenty 😉 

20 W dzień pasjonata – aerobik wymiata 
 Na aerobiku  
 nie będzie tylko fiku miku, 
 Weź wodę i silnego ducha, 
 Nie zostanie na Tobie nitka sucha 
 
Prosimy o przyniesienie stroju sportowego. 

Aleksandra Ambrosius 
wykładowca fitness i 
narciarstwa na 
Uniwersytecie Medycznym 
w Poznaniu. Pasjonatka 
pracy z wzajemnością   
  

 


