Kalendarz wydarzeń

Wszystko jest filozofią - Zagadka polskiej tożsamości

Wszystko jest filozofią
Kategoria:

Miejsce wydarzenia:

Początek:

Wydarzenia Muzeum Miasta Gdyni - Gdynia, ul. wydarzenie
inne
Zawiszy Czarnego 1
archiwalne
Kategoria:

Wydarzenia inne

Koniec: Wstęp:
-

Wstęp
wolny

Wydarzenie archiwalne

Miejsce wydarzenia: Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1
Muzeum Miasta Gdyni
20 czerwca (środa) o godz. 18:00 w Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się debata o zagadce
polskiej tożsamości. Spotkamy się z prof. Markiem A. Cichockim oraz z dr Dariuszem
Karłowiczem.
prof. Marek A. Cichocki – filozof, germanista, politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich.
Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w
Natolinie. Razem z Dariuszem Karłowiczem i Dariuszem Gawinem prowadzi w TVP Kultura
program „Trzeci Punkt Widzenia”.
dr Dariusz Karłowicz – filozof, wykładowca, publicysta, wydawca książek. Współzałożyciel i
redaktor naczelny rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. Prezes Fundacji Świętego
Mikołaja. Współautor cotygodniowego programu telewizyjnego „Trzeci Punkt Widzenia” (TVP
Kultura).

„Wszystko jest filozofią – edycja II” to cykl warsztatów filozoficznych przybliżających podstawy
wiedzy filozoficznej oraz spotkania z polskimi filozofami zajmującymi się aktualnie pracą
akademicką.
Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy. Wówczas punktem wspólnym spotkań było
życie w kosmopolitycznej, multikulturowej a jednocześnie religijnej i patriotycznej
nowoczesności.
W tym roku, z uwagi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, organizatorzy
skupią się na polskiej myśli filozoficznej.
Warsztaty filozoficzne w przystępny sposób przybliżą podstawy wiedzy filozoficznej oraz
pozwolą uczestnikom opanować najważniejsze umiejętności filozoficzne, takie jak: czytanie ze
zrozumieniem tekstów klasycznych myślicieli, zdolność do krytycznego myślenia oraz
prowadzenia rzetelnej, kulturalnej dyskusji. Do prowadzenia warsztatów zaproszono
wolontariuszy; studentów i absolwentów filozofii, osoby nią zainteresowane oraz nauczycieli
szkolnych i akademickich.
Druga część projektu to seria spotkań wykładowych z polskimi filozofami, aktualnie zajmującymi

się pracą akademicką i popularyzacją tej dziedziny wiedzy w innej formie (książki, czasopisma
naukowe).
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdyni.
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