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Wrocławskie pokolenia

„Miasto myśli. Prowokacje filozoficzne” – to cykl spotkań,  który Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje 
w ramach miejskiego programu „2022 – Rok Dobrych Relacji”. Najbliższe warsztaty zaplanowano na 27 maja, start o godz. 10.

Co można według filozofów zro-
bić, aby poczucie samotności nie 
było dotkliwe lub, jeśli to możli-
we, by w ogóle zostało za nami? 
Na to, i wiele innych pytań szu-
kają odpowiedzi uczestnicy spo-
tkań w ramach cyklu „Miasto 
myśli. Prowokacje filozoficzne”. 

Sztuka zadawania pytań

Wrocławscy seniorzy są żywo 
zainteresowani problemami fi-
lozoficznymi. Wzięli już udział 
w trzech wykładach, które pro-
wadzili prelegenci z Instytutu 
Filozofii na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Omawiane były te-
maty: „Filozoficzne zmagania 
z samotnością”, „Gość-inność” 
i „Człowiek jako istota dialogicz-
na”.  Zajęcia dzielą się na wykła-
dy i warsztaty, w takcie których 
uczestnicy mogą zapytać o to, co 
ich nurtuje. Zostali zaproszeni do 
wspólnego namysłu filozoficz-
nego nad człowiekiem, relacjami 
międzyludzkimi, związkami ze 
światem kultury i natury. Zaję-
cia mają charakter dialogiczny 
– podstawową metodą pracy są 
rozmowy, służące wspólnym po-
szukiwaniom inspirowanym filo-
zoficznymi pytaniami. 

– Dotyczą ważnych problemów 
otaczającej nas społecznej, poli-
tycznej i kulturowej rzeczywisto-
ści. Przez pandemię doświadczy-

liśmy samotności, a teraz trwa 
wojna w Ukrainie. Filozofia ma 
pomóc wykrystalizować pytania, 
a budowanie ich to już połowa 
sukcesu – wyjaśnia dr Karol Mo-
rawski, wykładowca z Instytutu 
Filozofii.

Na tym jednak nie koniec, przed 
nami jeszcze dwa wykłady przed 
wakacjami, najbliższy zaplano-
wano na 27 maja (piątek), godz. 
10. Poświęcony będzie samot-
ności, egoizmowi i indywiduali-
zmowi, zaś podczas ostatniego 
spotkania, omawiany będzie te-

mat zdrowia: czy filozofia daje 
drogowskazy, żeby je pielęgno-
wać? Dołączyć do zajęć może 
każdy, kto chce obudzić w sobie 
refleksję filozoficzną. 

Zapisy na warsztaty

Zajęcia odbywają się raz w miesią-
cu w Przestrzeni Trzeciego Wieku 
przy pl. Solidarności 1/3/5. Organi-
zatorem jest Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego. W każdej 
chwili można się zapisać. Wystar-
czy zadzwonić pod numer telefonu: 
739194102. Wstęp wolny. 

Jeśli jednak twój filozoficzny 
głód jest większy, apetyt możesz 
dodatkowo zaspokoić podczas 
spotkań „Z notatnika badacza - 
2022”, które odbywają się w sie-
dzibie Wrocławskiego Centrum 
Akademickiego (Rynek 13, II pię-
tro). Najbliższe spotkanie „Życie 
poetyckie i filozofia wyobraźni” 
– 7 czerwca. Harmonogram na 
stronie: www.filozofia.uni.wroc.
pl/Centrum-Filozofii-Kultury-i-
-Towarzystwo-Bachelardowskie/
Cykl-Z-notatnika-badacza.

Paulina Czarnota

Być albo nie być? Filozofia na samotność

Zmień piec seniorze, doradca ci pomoże
Wrocławscy seniorzy mieli okazję zapoznać się z miejskim 
programem „Zmień piec” oraz korzyściami z wymiany 
starego kopciucha na ekologiczne ogrzewanie. 

Spotkanie z seniorami przepro-
wadzono w siedzibie Wrocław-
skiego Centrum Rozwoju Społecz-
nego przy pl. Dominikańskim 6. 
 
– Chcieliśmy opowiedzieć senio-
rom o naszej akcji „Zmień piec”, 
żeby przypomnieć o dopłatach, 
jakie oferuje miasto, oraz poka-
zać, jak można to zrobić szybko 
i sprawnie – wyjaśnia Agnieszka 
Rak, wrocławski doradca energe-
tyczny. – Starszym osobom czę-
sto wydaje się, że wymiana pieca 
to trudny i długi proces. Wcale nie 
musi tak być i z pomocą naszą, 

bliskich czy sąsiadów można sobie 
z tym spokojnie poradzić.

Jak podkreśla wrocławianka Ma-
ria Sarzyńska, dzięki centralnemu 
ogrzewaniu w mieszkaniu bardzo 
podniósł się komfort życia jej ro-
dziny.

Pomocą służą doradcy energetycz-
ni, którzy są dostępni dla miesz-
kańców od pon. do pt. w godz. 
8–18 pod nr. tel. 71 799 6 799 lub 
mejlem: zmienpiec@um.wroc.pl. 

Bartosz Moch

Hala Stulecia dla 
dzieci i ich mam

Hala Stulecia przygotowała 
w ramach Roku Dobrych Re-
lacji dwie bezpłatne atrakcje. 
W najbliższą niedzielę, 22 maja, 
o godz. 11 dzieci będą miały 
okazję wziąć udział w warsz-
tatach edukacyjnych i popra-
cować z wyobraźnią. Będzie to 
czas pełen zabawy, nauki, po-
znawania i doświadczania sie-
bie i innych. Tego samego dnia, 
w samo południe i o godz. 14 
odbędą się spacery dla doro-
słych – ich uczestnicy poznają 
bliżej historię i zakamarki Hali 
Stulecia. Natomiast Dzień Mat-
ki to wyjątkowa okazja, by po-
dziękować mamom za ich mi-
łość i troskę. 26 maja o godz. 
13 Hala Stulecia zaprasza do 
wspólnego świętowania orga-
nizując niepowtarzalny spacer 
po kompleksie. 

We wszystkich wydarze-
niach udział jest bezpłat-
ny, ale obowiązują zapisy: 
turystyka@halastulecia.pl,  
tel. 511 146 221; 71 347 50 55.

 
Już są! Majowe 
„Krasnalove wieści”
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W NUMERZE:
WROCLOVEK GAWĘDZI O POCIĄGACH I DWORCACH WROCŁAWIA,
A PAPA KRASNAL O… DŁUGICH BRODACH ROZPRAWIA.

CZY ŚLIMAK JE PIEROGI? CZY BARDZO SIĘ ŚLIMACZY?
CZY W ZIMIE POCHRAPUJE? – MAGDA WSZYSTKO TŁUMACZY.

KILKA ZADAŃ, KONKURS I SZYFR POLIBIUSZA,
CZYLI COŚ, PRZY CZYM GŁOWA KAŻDEMU SIĘ RUSZA!

ŚLIMAK CZASOMIR
zamieszkuje kieszeń maszyni-
sty, sypia tuż obok miętówek. 
Dziwnym trafem tam, gdzie się 
pojawia, znika z kanapek sa-
łata, ale nikt dotąd nie odkrył 

przyczyny tego zjawiska.

PANNA ISKIERKA
uwielbia kąpiele w jeziorze i zupę 
ogórkową. W wolnych chwilach 
czyta powieści grozy, szydełku-
je i słucha jazzu progresywnego. 
Kicha zawsze trzy razy tuż przed 

przyjazdem pociągu.
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Uchylamy rąbka tajemnicy 
i zachęcamy do przeczytania 
najnowszego numeru „Kra-
snalovych wieści”. A w nim: 
Wroclovek gawędzi o pociągach 
i dworcach Wrocławia, a Papa 
Krasnal o długich brodach roz-
prawia. Czy ślimak je pierogi? 
Czy bardzo się ślimaczy? Czy 
w zimie pochrapuje? – Magda 
wszystko tłumaczy. Kilka za-
dań, konkurs i szyfr Polibiusza, 
czyli coś, przy czym głowa każ-
demu się rusza!

Bezpłatna wersja drukowa-
na miesięcznika jest dostępna 
m.in. w Centrum Informacji 
Turystycznej, Rynek 14. Liczba 
egzemplarzy jest ograniczona!

Spotkania z filozofią są dla seniorów okazją do spotkania i rozmowy o tym, co ich w życiu nurtuje
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Maria Sarzyńska ma już w swoim mieszkaniu nowe ogrzewanie 
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