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ORGANIZACJA ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO  

2022/2023 

 

 

 

12 października – inauguracja roku 

akademickiego 2022/23 

Przerwy w zajęciach: 

31 października – 2 listopada  

22 grudnia – 5 stycznia 

13 - 26 lutego – przerwa semestralna 
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Plan zajęć w I semestrze roku akademickiego 2022/2023 
 

Poniedziałek Wtorek Środa 

11.00-12.00                         
Seminarium – prowadzi 

Krzysztof Dubiński  
Przystanek w podróży 
(terminy podane w rozkładzie 

tematów) 

15.00 – 16.00 
Seminarium – prowadzi 

Michał Rybak 
Historia ich pamięta 

(terminy podane w rozkładzie 
tematów) 

11.00 – 12.15 
Wykład 

 

16.30 – 17.30 
Seminarium – prowadzi 

Szymon Niedziela 
Konflikty na obszarze 

byłego ZSRR 
(terminy podane w rozkładzie 

tematów) 

12.30 – 14.30 
Warsztaty plastyczne    

z Bożeną Woźniakiewicz 
(terminy podane w rozkładzie 

tematów) 
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Wykłady w I semestrze roku akademickiego 2022/2023 
 

12 PAŹDZIERNIKA – PAUL GAUGUIN – KOLORY TAJEMNICZEJ WYSPY 
Barbara Tichy – historyk sztuki, edukatorka, adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum 
Narodowego w Warszawie; autorka i koordynatorka wielu programów 
edukacyjnych związanych z wystawami czasowymi i ekspozycją stałą MNW.       
Ma długoletnie doświadczenie w przygotowywaniu wykładów, oprowadzań            
i interaktywnych działań warsztatowych. Jest autorką wielu druków edukacyjnych. 
Od 2017 roku koordynuje działania edukacyjne MNW skierowane do seniorów. 

19  PAŹDZIERNIKA - OPOWIEŚĆ O BOGUSŁAWIE KACZYŃSKIM  
Anna Lisiecka – dziennikarka przez lata związana z radiową Jedynką a następnie    
z radiową Dwójka. Laureatka wielu dziennikarskich nagród a także najważniejszej 
radiowej czyli „Złotego mikrofonu”. Jest także autorką trzech książek. W 2017 
ukazała się: „Loda Halama. Pierwsze nogi drugiej Rzeczypospolitej”, w 2019: 
„Wakacje 1939” a w tym roku: „Będę sławny, będę bogaty. Opowieść o 
Bogusławie Kaczyńskim”. 

26 PAŹDZIERNIKA – WYUCZONA EMOCJONALNOŚĆ, CZYLI JAK POWSTAJĄ EMOCJE   

Daniel Jerzy Żyżniewski - magister psychologii (specjalność główna: 
neuropsychologia kliniczna; specjalność dodatkowa: psychoterapia i terapia 
seksualna). Pracuje w obszarze diagnozy i rehabilitacji dysfunkcji poznawczych, 
zmian nastroju, zachowania i osobowości. Członek British Psychological Society. 
Jest także magistrem historii sztuki. We współpracy z warszawską Akademią Sztuk 
Pięknych bada związki między percepcją wzrokową, a emocjami, temperamentem 
i osobowością. Interesuje się teorią sztuki oraz związkami procesów mózgowych   
z procesem tworzenia, odbioru oraz interpretacji dzieła sztuki. 

9 LISTOPADA - WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI  
 

Paweł Bień - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu 
Warszawskiego, na którym z wyróżnieniem ukończył historię sztuki. Jest 
specjalistą ds. edukacji w Narodowym Instytucie  Fryderyka Chopina oraz zasiada 
w Komisji Eksperckiej ds. edukacji kulturalnej przy Towarzystwie Demokratycznym 
Wschód zajmującym się upowszechnianiem dziedzictwa wśród seniorów.  
 

16 LISTOPADA - KIEDY PRZYGNĘBIENIE STAJE SIĘ DEPRESJĄ, CZYLI NA CO ZWRACAĆ 

UWAGĘ W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI   
Daniel Jerzy Żyżniewski - magister psychologii (specjalność główna: 
neuropsychologia kliniczna; specjalność dodatkowa: psychoterapia i terapia 
seksualna). Pracuje w obszarze diagnozy i rehabilitacji dysfunkcji poznawczych, 
zmian nastroju, zachowania i osobowości. Członek British Psychological Society. 
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Jest także magistrem historii sztuki. We współpracy z warszawską Akademią Sztuk 
Pięknych bada związki między percepcją wzrokową, a emocjami, temperamentem 
i osobowością. Interesuje się teorią sztuki oraz związkami procesów mózgowych   
z procesem tworzenia, odbioru oraz interpretacji dzieła sztuki. 

23 LISTOPADA - CZYM JEST KULTURA A CZYM JEST DZIEDZICTWO KULTURY  
Jacek Żukowski – etnograf, któremu bliska jest zarówno tradycyjna etnografia,  
jak i współczesne orientacje metodologiczne. Obszary zainteresowania obejmują 
antropologię ekologiczną, antropologię stosowaną i tradycyjna kulturę ludową. 
Wykładowca i autor publikacji. 

 
30 LISTOPADA – GEN. BOLESŁAW WIENIAWA DŁUGOSZOWSKI – PIERWSZY UŁAN 

DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ  
Ula Kowalczuk - studiowała na Politechnice Warszawskiej, w 1989 r. wyjechała  
do Niemiec, gdzie studiowała Werbung und Verkauf w Institut für Lernsysteme 
Hamburg.  Miłośniczka koni i jeździectwa, od 2006 r. właścicielka Tiszmena – 
wałacha szlachetnej półkrwi, jego jedyny jeździec i trener. Zafascynowana historią 
koni w Polsce, tradycjami i językiem polskim. 

7 GRUDNIA – WAKACJE 1939 
Anna Lisiecka - dziennikarka przez lata związana z radiową Jedynką a następnie    
z radiową Dwójka. Laureatka wielu dziennikarskich nagród a także najważniejszej 
radiowej czyli „Złotego mikrofonu”. Jest także autorką trzech książek. W 2017 
ukazała się: „Loda Halama. Pierwsze nogi drugiej Rzeczypospolitej”, w 2019: 
„Wakacje 1939” a w tym roku: „Będę sławny, będę bogaty. Opowieść o 
Bogusławie Kaczyńskim”. 

14 GRUDNIA – PAUL CEZANE  
Barbara Tichy – historyk sztuki, edukatorka, adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum 
Narodowego w Warszawie; autorka i koordynatorka wielu programów 
edukacyjnych związanych z wystawami czasowymi i ekspozycją stałą MNW.       
Ma długoletnie doświadczenie w przygotowywaniu wykładów, oprowadzań            
i interaktywnych działań warsztatowych. Jest autorką wielu druków edukacyjnych. 
Od 2017 roku koordynuje działania edukacyjne MNW skierowane do seniorów. 

       21 GRUDNIA – DRZEWO – JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH ISTOT NA ZIEMI 
Beata Bąk – kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy (Kampinoski 
Park Narodowy). 

11 STYCZNIA - TYMON NIESIOŁOWSKI 
Paweł Bień - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu 
Warszawskiego, na którym z wyróżnieniem ukończył historię sztuki. Jest 
specjalistą ds. edukacji w Narodowym Instytucie  Fryderyka Chopina oraz zasiada 
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w Komisji Eksperckiej ds. edukacji kulturalnej przy Towarzystwie Demokratycznym 
Wschód zajmującym się upowszechnianiem dziedzictwa wśród seniorów. 
 
 

18 STYCZNIA – STÓŁ PIĘKNIE NAKRYTY  
Zofia Kosińska - w latach 1990 - 1993  pierwszy w Polsce nauczyciel savoir vivre`u, 
wprowadziła tę tematykę do kilku szkół warszawskich w ramach lekcji 
wychowawczych. Jako wykładowca współpracowała z największymi uczelniami 
warszawskimi, tj. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką 
Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim ,Akademią Sztuk Pięknych. Ma na 
swoim koncie setki szkoleń, przeprowadzonych dla przedstawicieli wszelkich sfer 
zawodowych i szczebli zarządzania. Jestem autorką fachowych tekstów do 
profesjonalnych poradników oraz ponad 300 artykułów. 
 

25 STYCZNIA –  JANÓW PODLASKI - MIĘDZY PRAWDĄ A LEGENDĄ  
Ula Kowalczuk - studiowała na Politechnice Warszawskiej, w 1989 r. wyjechała  
do Niemiec, gdzie studiowała Werbung und Verkauf w Institut für Lernsysteme 
Hamburg.  Miłośniczka koni i jeździectwa, od 2006 r. właścicielka Tiszmena – 
wałacha szlachetnej półkrwi, jego jedyny jeździec i trener. Zafascynowana historią 
koni w Polsce, tradycjami i językiem polskim. 

1 LUTEGO – MIEJSCE MUZYKI W KULTURACH ZACHODNIEJ AFRYKI  
Mamadou Diouf - urodzony w Senegalu, ale mieszkający w Warszawie od prawie 
4 dekad. Dr. nauk weterynaryjnych, muzyk, społecznik i wieloletni prezenter 
radiowy. Od wielu lat prowadzi warsztaty w szkołach na temat migracji oraz 
wielokulturowości.  

8 LUTEGO – MELA MUTER 
Paweł Bień - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu 
Warszawskiego, na którym z wyróżnieniem ukończył historię sztuki. Jest 
specjalistą ds. edukacji w Narodowym Instytucie  Fryderyka Chopina oraz zasiada 
w Komisji Eksperckiej ds. edukacji kulturalnej przy Towarzystwie Demokratycznym 
Wschód zajmującym się upowszechnianiem dziedzictwa wśród seniorów. 
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Seminaria poniedziałkowe – godz. 11.00 

PRZYSTANEK W PODRÓŻY, CZYLI OPOWIEŚCI O LUDZIACH I MIEJSCACH 

Seminarium Przystanek w podróży, czyli opowieści o ludziach i miejscach prowadzi Krzysztof 

Dubiński – dziennikarz i pisarz. Autor kilkunastu książek i opracowań o historii i kulturze Polski XIX  

i XX w. Jego pasją jest biografia Stanisława Ignacego Witkiewicza (ostatnio wydał książkę „Wojna 

Witkacego, czyli kumboł w galifetach”) oraz podróżowanie po Afryce, Bliskim Wschodzie                   

i Skandynawii. 

 

 

17 października 
Jerozolima – Cytadela. Dzielnica Ormiańska. Kwartał 

syryjski 

 
7 listopada 

 

Jerozolima – Sekrety protestantów. Grób w ogrodzie 

 
21 listopada 

Jerozolima – Studnia Dusz. Kołyska Jezusa 

5 grudnia Jerozolima – Bab al Hutta. Kwartał Cyganów 

 
19 grudnia 

 
Jerozolima – Migrasz ha-Rusim 

 
16 stycznia 

 
Jerozolima – Kolumna Hirama 

30 stycznia Jerozolima – Synagoga Ben Davida. Historie karaimskie 
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Seminaria wtorkowe – godz. 15.00  

                         

CYKL „HISTORIA ICH PAMIĘTA” 
 

Seminarium prowadzi Michał Rybak – kustosz Działu Edukacji Muzeum 
Niepodległości w Warszawie 

  
  

18 października  
Nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie 

Stanisław Żółkiewski (1547 - 1620), hetman wielki 
koronny    

8 listopada 
Policzym ich, jak ich pobijem 

Jan Karol Chodkiewicz (1560 - 1621), hetman polny litewski 

22 listopada  

Nadmiernie rany od tych zdrajców zadane … twardym snem 
pokryje 

Jeremi Wiśniowiecki (1612 - 1651), dowódca wojsk 
koronnych  

6 grudnia 

Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył 

Jan III Sobieski (1629 – 1696), pogromca Turków w bitwie 
pod Wiedniem  

20 grudnia  
Głos wolny wolność zabezpieczający 

Stanisław Leszczyński (1677 – 1766), reformator 
Rzyczypospolitej     

17 stycznia 
Aby mieć pewność, trzeba zacząć od wątpienia 

Stanisław August Poniatowski (1732 – 1798), polityk                
i mecenas kultury 

31 stycznia 
Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. 

Józef Poniatowski (1763 – 1813), polityk i dowódca 
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Seminaria wtorkowe – godz. 16.30 
 

,,Konflikty na obszarze byłego ZSRR” 

Seminarium prowadzi Szymon Niedziela – doktor nauk humanistycznych, politolog 

specjalizujący się w tematyce arabsko-islamskiej. Autor książek dotyczących konfliktów     

we współczesnym świecie. 

 

 

25 października 
Rozpad Związku Sowieckiego – zakończenie okresu 

„zimnej wojny” 

15 listopada Pucz Janajewa – próba restytucji Związku Sowieckiego 

29 listopada Konflikt ormiańsko - azerski 

13 grudnia  Konflikt w Tadżykistanie 

10 stycznia Konflikt w Czeczenii i na Północnym Kaukazie 

24 stycznia Konflikty na obszarze Gruzji 

7 lutego Wojna na Ukrainie 2022 - 2023 
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Warsztaty plastyczne – godz. 12.30 
 

Warsztaty prowadzi Bożena Woźniakiewicz  - malarka i konserwatorka zabytków, absolwentka 

ASP w Krakowie. Dyplom z malarstwa zrobiła u prof. Adama Marczewskiego, 

 z konserwacji u prof. Władysława Zalewskiego. Tworzy niezwykłe trójwymiarowe obrazy  

 

26 października Warsztaty plastyczne 

 
16 listopada 

 

     Warsztaty plastyczne 

 
30 listopada 

 

Warsztaty plastyczne 

14 grudnia Warsztaty plastyczne 

 
11 stycznia 

 
Warsztaty plastyczne 

 
25 stycznia 

 
Warsztaty plastyczne 

8 lutego Warsztaty plastyczne 

 

 

 


