SPOTKANIA Z ABSOLWENTAMI

W ramach Jubileuszu 200 – lecia I LO w Nowym Sączu od stycznia do października 2018 roku
odbywać się będą spotkania z wybitnymi absolwentami naszej szkoły, mającymi znaczące osiągnięcia
zarówno w różnych dziedzinach nauki, jak i kultury, ekonomii czy edukacji. W spotkaniach tych
wezmą udział uczniowie poszczególnych klas, których– ze względu na realizowany profil nauczania –
szczególnie zainteresują poruszane tematy.
Wszystkim zaproszonym Gościom bardzo dziękujemy za wyrażenie zgody na przygotowanie
wykładów dla młodzieży I LO. Staną się one z pewnością inspiracją dla uczniów do dalszego
kształcenia. Miejscem spotkań będzie Sala im. R. Sichrawy w MCK SOKÓŁ.
A oto kalendarium wydarzeń:

STYCZEŃ
25.01.2018 r. (czwartek) godz. 10.30
PROF.DR HAB. HENRYK OKARMA – Instytut Ochrony Przyrody PAN – wykład pt.”Wilk – święty czy
grzesznik?”

LUTY
2.02.2018 (piątek) godz.9.00
DR MICHAŁ WĘGRZYN – pracownik naukowy Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof.
Zdzisława Czeppego w Krakowie – wykład pt. „Czy Arktyka się zazieleni? Jak obserwowane zmiany
klimatu wpływają na ekosystemy lądowe północnych obszarów polarnych.”

MARZEC
12.03.2018 r. ( poniedziałek) godz. 10.30
RED. LESZEK MAZAN – polski dziennikarz, publicysta, autor licznych książek, których tematyka
związana jest z Krakowem oraz Pragą, znany również z zamiłowania do powieści pt. „Przygody
dobrego wojaka Szwejka”.

KWIECIEŃ
9.04.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.30
DR HAB. MARTA GANCARCZYK – Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ

MAJ
11.05.2018 r. (piątek) godz. 10.30
ZYGMUNT BERDYCHOWSKI – polski polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm I i III kadencji,
himalaista, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.

CZERWIEC
4.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.30
DR JACEK GANCARCZYK – Instytut Przedsiębiorczości UJ

WRZESIEŃ
24.09.2018 r. (poniedziałek) godz.10.30
MGR ALEKSANDER RYBSKI – wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu.

PAŹDZIERNIK
8.10.2018 r. (poniedziałek) godz.10.30
DR HAB.PROF.UP KAZIMIERZ MRÓWKA – Instytut Filozofii i Socjologii, Kierownik Katedry Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.

