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Redakcja

„PAUza Akademicka” 434 jest ostatnim numerem przed wakacjami 2018.
Następny numer „PAUzy Akademickiej” ukaże się we wrześniu 2018.

Życzymy Czytelnikom miłego i dobrego lata.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8  
oraz po raz pierwszy konkurs SHENG – na polsko-chińskie projekty badawcze. 
Więcej informacji znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej linku:

Konkursy NCN

że będzie to wam potrzebne. Dowiedzcie się, jak im się 
życie ułożyło, o czym marzyli, gdy byli młodzi, czy im się te 
marzenia spełniły, czy pogubili je gdzieś po drodze, i dla-
czego. Czy wykorzystali talenty? Popatrzcie, czy dzisiaj 
są ludźmi jasnymi, pogodnymi, czy są niezadowoleni  
z życia, a wtedy dlaczego. I pilnujcie się, żeby tego błędu 
nie powtórzyć, bo każdy krok człowieka może być dobry  
albo zły, błędny albo trafny, i nad tym trzeba się za-
stanowić.

– W jakiejś dziedzinie każdy może być świetny.  
Ale musi tę dziedzinę wyczuć, a to nie każdemu się udaje. 
Czasem ludzie marnują sobie życie, bo nie wyczuli, do 
czego naprawdę mieli powołanie. Jak jesteście młodzi 
to nie mówcie, czego ja chcę, bo tego i tak nie będzie-
cie robić. Popatrzcie, co ja mogę. Gdzie są szanse, że 
ja coś w życiu osiągnę? To zawracanie głowy: ja bym 
chciał to, ja bym chciał tamto. To są niebieskie migdały, 
potem tylko człowiek robi się gorzki i narzeka. Nie. Trzeba 
patrzeć realnie: jakie mam talenty? Co umiem? Do 
czego się nadaję?

– A w czym Pan jest dobry? – padło pytanie.
– Opowiadanie historii jest moim zadaniem życiowym. 

Robienie filmów, pisanie scenariuszy, pisanie sztuk 
teatralnych, reżyserowanie. To jest moje prawdziwe 
powołanie.

– Bardzo jesteśmy wdzięczni za to spotkanie, za 
piękne słowa. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie profe-
sorze – powiedziała na zakończenie p. Anna Popławska. 
– To były magiczne chwile, a refleksje na temat sztuki, 
wartości i życia zapadły głęboko w pamięć. 

– Bardzo interesujące i niesłychanie pożyteczne dla 
młodzieży, o czym świadczy skupienie, w jakim wszyscy ze-
brani słuchali – zauważyła nauczycielka p. Elżbieta Janke.

– Maturzystom podobało się spotkanie – stwierdziła 
nauczycielka p. Justyna Radomińska. 

– Dyskutowaliśmy później o tym, co usłyszeli, co im 
zostanie w pamięci. Reżyser ujął ich bezpośredniością  
i naturalnością. Z ich perspektywy uwagi dotyczące wła-
ściwego rozpoznania tego, w czym jest się dobrym –  
i podążania w tym kierunku, okazały się najważniejsze. 
Z perspektywy nauczycielskiej takie spotkania są bardzo 
cenne, bo uczniowie mają styczność z ludźmi, którzy coś 
w życiu osiągnęli, na coś zapracowali, mają przemyślenia 
wynikające z własnych doświadczeń.

MARIA L. EKIEL-JEŻEWSKA
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Nagrania ze spotkania są dostępne na portalu internetowym Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim: 
http://www.bpsiedlce.pl/4/strona/1007_wydarzenia/1008_spotkanie-z-krzysztofem-zanussim/

Otrzymaliśmy relację z uroczystości jubileuszu Instytutu Geofizyki PAN, który w tym roku obchodzi swoje 65-lecie.
Zainteresowani Czytelnicy mogą ją obejrzeć wchodząc na poniższy link:
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65-lecie Instytutu Geofizyki PAN
ANNA ZDUNEK
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