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Godzina Tytuł/Prowadzący Sala 

9.00 

Od bochenka chleba do Tajemnicy Eucharystii. Mistagogiczne  
wprowadzenie w tajemnice chrześcijaństwa. 

Ks. dr hab. Mieczysław Polak 
Chrześcijaństwo nie jest religią dogmatów i moralnych zasad. Jego sens zawarty 
jest w tajemnicy Boga. Proponowana tu forma pokaże w teorii i praktyce na czym 
polega mistagogiczne wprowadzenie w tajemnice chrześcijaństwa.  

Aula A 

9.50 

Wschodnia wiara i jej przestrzeń poznawcza 
Ks. prof. dr hab. J. Moskałyk 

Ważnym przymiotem wschodniej doktryny wiary jest postrzeganie Boga i Jego 
aktu stwórczego w kategoriach otwarcia, ekstatyczności i miłości. To określa jej 
specyfikę i zarazem dynamikę przenikania człowieka jako bytu rozumnego 
i duchowego. 

Aula A2 

10.00 
(I sesja) 

 
12.00 

(II sesja) 

Warsztaty dla uczniów poprowadzone przez ZSN UAM "Ad Astra" 
 oraz BON "Poczuć niepełnosprawność" 

mgr Anna Rutz, Anna Śliwiak, Piotr Leśniewski, Dominika Hoft, Filip 
Wajnert, Krzysztof Osóbka, Kamila Grekowicz 

Warsztat ma na celu uświadomienie istoty niepełnosprawności. Uczestnicy będą 
mieli okazję przekonać się z czym wiążą się różnego rodzaju dysfunkcje, np. 
przejechanie odcinka trasy na wózku inwalidzkim, porozumiewanie się z drugim 
człowiekiem bez słuchu-z zatkanymi uszami, porozumiewanie się bez słów, 
poruszanie się po omacku. 

Aula A2 

10.40 

Świadectwo i radość wiary w doświadczeniu Kościoła w Ghanie. 
mgr Magdalena Tafelska 

Wykład, którego celem przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej będzie 
ukazanie, jak ważne we współczesnym świecie jest świadectwo wiary. Kościół na 
kontynencie afrykańskim może być dobrym przykładem na to, jak wiarą żyć na co 
dzień oraz jak czerpać z niej ogromną radość.  

Aula A 

11.20 

Życie odnalezione w ruinach 
Ks. dr Szymon Stułkowski - Akademickie Koło Misjologiczne 

Medytacja obrazu Beate Heinen. Tam, gdzie są zgliszcza i ruiny, tam można znaleźć 
nowe życie. 

Aula A 

12.00 

Czy każdy chrześcijanin musi być alpinistą?   
Życie duchowe jako górska wspinaczka. 

mgr Katarzyna Wasiutyńska 
Spotkanie będzie miało formę warsztatów, podczas których uczestnicy spróbują 
odnaleźć górskie metafory życia duchowego oraz jego zasadnicze cechy. 

Aula A 

12.50 

Czy Internet może być przestrzenią pamięci? 
dr Mikołaj Gębka 

Wykład poświęcony internetowym przestrzeniom służącym upamiętnianiu osób, 
które odeszły, zwłaszcza takim, które nie mają grobu w "realnym" świecie. 

Aula A 
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13.35 

Warsztaty technik pamięciowych 
pt. "Jak skutecznie zapamiętać twarze i nazwiska" 

dr Elżbieta Kotkowska 
Warsztat mnemotechnik (technik pamięciowych) przeznaczony dla osób 
z niepełnosprawnościami jak i pełnosprawnych. Uczestnicy będą mogli przyswoić 
w formie szkoleniowej techniki pozwalające skutecznie zapamiętywać i kojarzyć 
twarze i nazwiska dzięki wykorzystaniu metod dydaktycznych. 

Aula A2 

 
13.40 

 

Świadectwo na kazachstańskim stepie 
Anna Stachowiak - Akademickie Koło Misjologiczne 

Relacja studentki  z miesięcznego pobytu w małej wiosce w Kazachstanie, gdzie 
dawała świadectwo wiary i pomagała w pracach przy Ochronce prowadzonej przez 
Siostry. 

 

Aula A 

 

 
14.15 

 

Słowo pada na ziemię ugandyjską 
Agnieszka Jęch, Marta Napieralska, Katarzyna Jęch  

Akademickie Koło Misjologiczne 
Relacja z doświadczenia wolontariatu misyjnego w Afryce. 

 

Aula A 

 

 
14.50 

 

,,Między życiem a śmiercią  
– pustynia miejscem odkrywania zapomnianego świata” 

mgr Katarzyna Mich -  Akademickie Koło Misjologiczne 
Wykład oparty na badaniach archeologicznych, które pokazują, iż pustynia to  
miejsce, w którym styka się rzeczywistość życia i śmierci. Piaski pustynne zarówno 
niszczą życie, jak i odkrywają zasypany świat. Pozwalają na odkrycie  
i zapoznanie się z zapomnianą historią chrześcijaństwa w Nubii (Sudan). 

 

Aula A 

 

15.25 

Doświadczenie misyjne w Jerozolimie 
kl. Łukasz Glazer -  Akademickie Koło Misjologiczne 

Opowieść o pracy studentów na rzecz sierocińca "Domu Pokoju" w Jerozolimie. 

Aula A 

16.00 

,,Dobroć zatrzymana w kadrze”  
Akademickie Koło Misjologiczne 

Film, który przybliża osobę dr Wandy Błeńskiej, lekarki i misjonarki, która spędziła 
w Ugandzie 40 lat. 

Aula A 

Wystawy posterowe – korytarz w budynku A 
Godz. 9.00 – 16.30 

DZIECI ŻOŁNIERZE 
Akademickie Koło Misjologiczne 

Poster ukazujący problematykę dzieci żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych na całym świecie. 

GŁÓD WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
Wydział Teologiczny/Akademickie Koło Misjologiczne 

Poster ukazujący problematykę głodu na świecie, który jest jednym z najpoważniejszych problemów we 

współczesnych czasach. 

PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
Poster przedstawiający sytuację chrześcijan w świecie współczesnym, zwłaszcza problem prześladowań. 

SPRAWIEDLIWY HANDEL 
Wydział Teologiczny/Akademickie Koło Misjologiczne 

Poster ukazujący problematykę Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) międzynarodowego ruchu działającego w 

Krajach Trzeciego Świata, mającego na celu pomoc w rozwoju dla drobnych wytwórców oraz ubogich 

regionów. 
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