PROGRAM FAKULTATYWNY: SOBOTA
Godzina

Temat

Opis
STREFA ROZWOJU

8:30-9:30

Taneczne powitanie dnia
Msza święta
Poranny stretching
Eurytmiczny poranek

Eurytmia powstała ponad 100 lat temu, ale w Polsce jest mało
rozpowszechniona. To dosłownie sztuka dobrego poruszania się. Jeśli
szukasz zajęć wyczerpujących, nastawionych na porządny wysiłek
fizyczny - te zajęcia nie są dla Ciebie. My będziemy się budzić w ruchu
i słowie. Obserwujący z boku pewnie uznają, że medytujemy :)

Zagadnij księdza

W Strefie Rozwoju wystawiona będzie biała tablica na której
uczestnicy w ciągu dwóch dni będą flamastrami zapisywać swoje
pytania dotyczące Boga/wiary/Kościoła i po kilku godzinach będą
mogli odczytać wstęp odpowiedzi. Reszta na zajęciach, które będą w
formie dyskusji, w sobotę.

20:00

Projekcja i dyskusja na temat filmu
"Filadelfia"

21:00

Astronomiczne obserwacje

21:00

Msza Św. (niedzielna)
NAMIOT EDUKACJI GLOBALNEJ

20:30-22:00

DKT - Dyskusyjny Klub TEDowy

TED to seria przemówień, wykładów, pokazów i prezentacji, które
inspirują ludzi na całym świecie. Najpierw obejrzymy jedno

wystąpienie (poniżej 20 minut), a później o nim pogadamy. Ostatni
dzień programowy zamkniemy wywiadem z Antonio Guterresem,
który niedawno został Sekretarzem Generalnym ONZu, a wcześniej był
Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Gdzie nas zaprowadzi
dyskusja? Zobaczmy.
KAWIARENKA NA TROPIE
20:00

Turniej quizów

Jaka jest ostatnia litera alfabetu greckiego? A co oznacza „r4” i „v8” pod
maską samochodu? Znasz odpowiedź na jedno z tych pytań? Zbierzcie
zespół na turnieju quizów w kawiarence prasowej na tropie i
sprawdźcie czy wiecie więcej od innych. I czy potraficie rozwiązać
więcej zadań niż inni!
KAWIARENKA AKADEMICKA

14:15-16:15

Uczciwe Targi Akademickie

20:00-22:00

Kontynuacja sesji RPG z Kałużą

Idziesz wkrótce na studia i nie wiesz którą uczelnie wybrać?
Zastanawiasz się czy to wspaniałe miasto tylko tak wygląda, a może
życie tam to prawdziwy koszmar? A chcesz wiedzieć jak wyglądają
realia studiów na twojej wymarzonej uczelni? Przyjdź i przekonaj się
 Zapewniamy prawdziwych studentów jako źródło wiedzy z
pierwszej ręki!

SALA KINOWA
21:00

Nocne kino letnie: Księżniczka Mononoke

reż. Hayao Miyazaki; Księżniczka Mononoke to szczytowe osiągnięcie
japońskiej sztuki animacji wywodzącej się z niezwykle popularnego na

całym świecie nurtu zwanego Mangą. Pełna akcji, niezwykła opowieść
osadzona w czasach, gdy ziemię zamieszkiwali bogowie.
Wojownik o imieniu Ashitaka broni swej wioski przed złym potworem.
Choć zwycięża, radość jego jest krótka. Potwór podczas walki rzucił na
niego klątwę, z której oczyścić go może tylko legendarny bóg
zwierząt. Ashitaka rusza na jego poszukiwania. Wkrótce staje w środku
konfliktu pomiędzy cywilizacją i mitycznymi siłami natury, które
zagrożone przez człowieka wypowiedziały mu wojnę. Po stronie
dzikiej natury stoi wychowana przez białą wilczycę księżniczka
Mononoke. Walczy ona z władczynią potężnej osady, której
działalność zagraża egzystencji zwierząt w dzikich lasach. Ashitaka
musi opowiedzieć się za jedną ze stron.
CENTRUM GIER

