
KALENDARZ  UROCZYSTOŚCI,  IMPREZ  2017/2018r. ORGANIZOWANYCH  

LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH  PRZEZ  STOWARZYSZENIE  

,,DROGAMI  TISCHNERA ‘’. 

 17-19.11.2017r.  XI Ogólnopolski Konkurs Oratorski  ,,Na ścieżkach życia’’ w siedzibie XXIII L.O. 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi Al. Piłsudskiego 159 tel. (42) 6745872 lub Organizator  e-
mail  kowalszczanka69@gmail.com  Aby uniknąć trudności organizacyjnych proszę o 
terminowe zgłaszanie uczestników. Uczestnicy oprócz uczestnictwa w konkursie mają 
możliwość poznania miasta Łódż. 
 

 02.12.2017r.  Uroczysta Gala z przyznania Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za 2017 rok dla 
Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera’’ Kraków ul. Straszewskiego 22 /dawna nazwa PWST/ za 
działalność między innymi w ramach Rodziny Szkół ,,tischnerowskich’’ pod ogólnym hasłem 
,,Czym się w życiu kierować ‘’ z udziałem znanych osób. Promocja najnowszej książki ks. Józefa 
Tischnera w opracowaniu Wojciecha Bonowicza pt. ,,Krótki przewodnik po życiu ‘’. Program 
teatralny ,,Odmiyniono baba’’ Występy muzyczne. Wszystkich którym postać Księdza 
Profesora oraz Jego myśli są szczególnie bliskie zachęcamy do uczestnictwa w tej szczególnej 
uroczystości. Zgłoszenia celem rezerwacji miejsc do 15 listopada pod nr.tel.7288835 lub e-mail 
kaztischner@gmail.com 
 

 17-18.02.2018r. XIII Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców pt. ,,Spotkanie 
z Innym’’  Łopuszna Ośrodek ,,Nataneal’’ .Początek 17.02 r godz 10 a zakończenie 18.02 2018 
r ok.15 godz. W Konferencji między innymi udział wezmą; ks.prof. Marek Uglorz (duchowny 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) prof. Piotr Kłodkowski (były dyplomata – Indie, Nepal, 
Bangladesz – specjalista stosunki międzynarodowe) Brian Scott (gujańczyk, prezbiterianin, 
,,Pierwszy Murzyn RP’’) red. Marcin Żyła - (dziennikarz, autor reportaży z Bałkanów), 
przedstawiciel Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz mniej lub więcej znane 
osobistości. Oczywiście śpiew i muzyka. Zgłoszenia w kolejności pod nr.tel. 728 883 525. 
Koordynatorem konferencji są Jolanta Księżarczyk ( j.ksiezarczyk@interia.pl lub 500 419 071) 
Barbara Bandoła (barbando@poczta.onet.pl lub 693 550 960) 
 

 9-11.03.2018r. XV Rekolekcje z ,,Księdzem Tischnerem’’ >>góralsko- kaszubskie << pt. ,,Bóg-
Bliżni-Sumienie ” Ludżmierz.  Prowadzący ks. dr Krzysztof Niedałtowski (Gdańsk)a udział 
wezmą między innymi;  prof. Józef Borzyszkowski - Gdańsk ( historyk, bliski przyjaciel i Jego 
Rodzina z ks.Tischnerem ) prof. Mieczysław Ronkowski –Sopot (prawdziwy ,,tischnerowiec’’ na 
którego zawsze można liczyć) Joasia Podsadecka - Kraków (autorka książek z ks. Janem 
Kaczkowskim, Markiem Kamińskim, ,,tischnerówka’’) Marek Kamiński - Gdańsk – (polarnik, 
podróżnik, pielgrzym, wspaniały człowiek, polecam prześledzić Jego dokonania w Internecie 
lub książce „Idź własną drogą” – wywiad z Joasią Podsadecką) inne znane osoby i muzycy oraz; 
Zespół ,,Modrooki’’ – Parchowice (Kierownik Joanna Szroder >>mama słynnej już Natalii<< , 
Zespół ,,Majeranki’’ – Rabka (kierownik Dorota Majerczyk >> wystąpią ponownie na prośbę 
uczestników rekolekcji <<) przedstawiciele, delegacje Zrzeszenia Kaszubów oraz Związku 
Podhalan, chór ,,Magnificat’’ z Ludżmierza i inne znane już osoby. Zapisy Pani Maria Żurek 
tel.600 500 752 lub e-mail mariazurek@onet.eu  (warto się pospieszyć z zapisami). 
 

 20.03.2018r. 10-cio lecie nadania imienia Szkole Podstawowej ks.prof.Józefa Tischnera oraz 
130-lecie Szkoły Podstawowej w Ratułowie. Ogólnopolski Konkurs >>plastyczno – literacki << 
Wszelkich informacji udziela sekretariat (18) 265 82 73 lub koordynator 600 658 457 
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 4-5.10.2018r. Rajd Szkół Podstawowych i Specjalnych Organizator ; Szkoła Podstawowa nr. 23 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju ul. Szkolna 1 tel. (32) 4711446 lub 
koordynator 502292217  
 

 18-19.10.2018r. Rajd Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych (Ponad gimnazjalnych) 
Organizator to; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr. 1 (dawna nazwa Zespół 
Szkół nr 3) Wadowice ul. Wojska Polskiego 13. Tel (33) 823 41 86 lub koordynator 691 513 691. 

Inne uroczystości i imprezy w czasie sukcesywnego zgłaszania na adres e-mail kaztischner@gmail.com.  

W imieniu organizatorów proszę o terminowe i przedterminowe zgłoszenia uczestników. Uczestnictwo 

to wyraz wdzięczności i szacunku dla organizatorów. Dziękujemy. 
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