
Plan spotkań Coetusu1 Korporacji Magna-Polonia 
semestr I roku akademickiego 2010/2011

spotkania odbywają się w każdą środę o 18.00 zgodnie z podanymi datami w Collegium Historicum przy ul. Św.Marcin 78
w sali 417. Informacja o ewentualnych zmianach będzie znajdować się w aktualnościach na stronie www.magnapolonia.pl

Deklaracja ideowa 
Religio – w stronę dojrzałości chrześcijańskiej

1. W poszukiwaniu hierarchii wartości – w oparciu o rozważania ks. J. Tischnera Etyka 
wartości i nadziei.  Wydawnictwo W drodze. 2001 ss. 18-58.  (17.11.2010.)

Patria – ku odpowiedzialności w społeczeństwie

      1. Tożsamość mężczyzny – na podstawie filmu Powrót i książki 
Walczyć i kochać Anselma Gruna. (27.10.2010, 3.11.2010)

2. Dzisiejsze wyzwania ojcostwa – Warto być ojcem. Jacek 
Pulikowski Wydawnictwo Jerozolima. 1999. (8.12.2010)

Scientia – by wiedza zdobyta solidną była

1. Człowiek w poszukiwaniu prawdy. Fides et ratio. Jan Paweł II. 
Wrocław 1998. (1.12.2010)

2. „Nie należy mylić prawdy z opinią większości”( J. Cocteau) - 
koncepcje prawdy. Zagadnienia i kierunki filozofii K. Ajdukiewicz. 
(5.01.2011)

Amicitia – odpowiedzialność za drugiego

1. O wrogu i o przyjacielu. Mini wykłady o maxi sprawach (Trzy serie). Leszek Kołakowski. 
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009. ss. 282-289. (12.01.2010)

Korporacja Akademicka Magna-Polonia i ruch korporacyjny
1. Skąd wziął się ruch korporacyjny i jak doszło do założenia Konwentu Magna-Polonia?
-  zarys historii na podstawie zapisków w Księdze Dziesięciolecia. (10.11.2010)

2. Czym jest Komers, a czym fidułka – czyli słów kilka o kulturze korporacyjnej w oparciu 
o Comment  Konwentu K! Magna Polonia. (15.12.2010)

Savoir–vivre  i umiejętności
         1. Odpowiedni strój na właściwą okazję -  jak nie zaplątać się w wiązaniu krawata

i muchy. (26.01.2010)

2. „Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie 
wyczerpać słuchaczy” (W. Churchill) – czyli jak przygotować interesującą wypowiedź. 
(24.11.2010.)

3. Efektywne zarządzanie swoimi umiejętnościami i czasem – w oparciu o Jak organizować 
czas  Seiwert L. 1998 Wydawnictwo Naukowe PWN (19.01.2010)

1 Coetus to zwyczajowa nazwa grupy osób zarówno zainteresowanych ruchem korporacyjnym jak i tych przygotowujących 
się do przyłączenia do Konwentu Magna-Polonia. Spotkania mają charakter otwarty. 
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