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MAJ NA FOKSAL 2019 r. PROGRAM
9 maja czwartek 18.00-20.00 „Jak być szczęśliwym w społecznościach, w których musimy
żyć?” wykład otwarty profesora Marka Wosińskiego (we współpracy z Instytutem Psychologii
UKSW)
14 maja wtorek 18.00 Nagrodzony Feniksem
2019 film dokumentalny Jolanty Hajdasz „Powrót”
o arcybiskupie Antonim Baraniaku, salezjaninie,
kapelanie i sekretarzu Prymasów Polski Augusta
Hlonda i Stefana Wyszyńskiego
16 maja czwartek 17.00 „Piękna pięćdziesiątka” - promocja książki Anny Popek
16 maja czwartek 19.00 MY, KOBIETY - Mira
Jankowska o sobie i o Tobie. Program integralnego rozwoju kobiecej osobowości
17 maja piątek 18.00 „Boży coaching” - promocja książki i warsztaty dla kobiet
21 maja wtorek 18.00 „Wolność jest w nas” spektakl poetycko-muzyczny w reż. Marcina Kwaśnego
22 maja środa 18.00 Zbigniew Herbert: To co
najważniejsze: poezja – plastyka – muzyka. Wernisaż akwafort Michała Wójcika z udziałem Pawła
Jakubowskiego - recytacja i Miry Jankowskiej prowadzenie
27 maja poniedziałek 19.00 Projekcja nagradzanego filmu „Ryngraf” Doroty Kani (II reż.
Anna Zapert) - historia ryngrafu wykopanego
przez ekipę profesora Krzysztofa Szwagrzyka
z dołów śmierci na Bródnie, w kwaterze 45N
28 maja wtorek 19.00 KWIATEK GORZKI–
KWIATEK SŁODKI, czyli w życiu jak w kinie

www.cpf.pl

29 maja środa 18.00 Spotkanie z księdzem
Stanisławem Małkowskim, kapelanem Solidarności
30 maja czwartek 18.00 „Moniuszko w roku
jubileuszowym” - koncert i opowieści, promocja
płyty i wspólne śpiewanie
4 czerwca wtorek 18.00 30 lat od wyborów
4 czerwca 1989 r. - spotkanie ze świadkami historii
(Studio Solidarność TV, Tygodnik Solidarność)
5 czerwca środa 17.00-21.00 Dzień sportu - historycznie i współcześnie, w tym projekcja nagrodzonego filmu TVP „100 lat polskiego sportu” w reżyserii Zbigniewa Rytela
KAPELA LWOWSKA FALA - koncert zespołu
z Ukrainy, przedwojenne szlagiery na wokal, chórek, skrzypce, akordeon, mandolinę i trąbkę
10 czerwca poniedziałek 19.00 „Myśli
o Polsce” - film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej na kanwie życia i twórczości profesora Józefa
Garlińskiego, który po wojnie żył poza granicami
Polski, zmarł w 2005 roku w wieku 92 lat, do końca
tworzył, pracował na światowych uniwersytetach
(Cambridge, Oksford), był określany jako najlepszy ambasador polskiej sprawy na świecie. Film
porusza aktualne problemy, trudne dla Polski, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
12 czerwca środa 12.00-16.00 Warsztaty
z dziennikarzami, których procesy monitorowało
Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (zaproszenia)
12 czerwca środa 19.00 KWIATEK GORZKI–
KWIATEK SŁODKI, czyli w życiu jak w kinie
18 czerwca wtorek 19.00 Hanna Shen rekomenduje i zapowiada - film o Chinach „List
z Masanjia”
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