Plan spotkań Coetusu* Korporacji Magna-Polonia
semestr II roku akademickiego 2011/2012
spotkania odbywają się w każdą sobotę o 9.00 zgodnie z podanymi datami w sali przy ul. Młyńskiej 10/2. Informacja o
ewentualnych zmianach będzie znajdować się w aktualnościach na stronie www.magnapolonia.pl

Deklaracja ideowa
Religio – w stronę dojrzałości chrześcijańskiej
O człowieku złożonym z substancji duchowej i cielesnej. Traktat o człowieku. Św. Tomasz z
Akwinu (Summa Teologii 1, 75). Wstęp i przekład Stefan Świeżawski. Wydawnictwo Antyk 2000.
Koncepcja czynu w antropologii chrześcijańskiej. „Osoba i czyn” Karol Wojtyła. Wydawnictwo
Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2000. ss. 73-89
Słuszność i niesłuszność, czyli wskazówka do pojęcia sensu Wszechświata. Chrześcijaństwo po
prostu. C.S. Lewis. Media Rodzina 2002. ss. 17-44

Patria – ku odpowiedzialności w społeczeństwie
Godność osoby ludzkiej w na tle zagadnień bioetycznych. Instrukcja Dignitas personae.

Scientia – by wiedza zdobyta solidną była
O potrzebie zachowania krytycyzmu wobec przyswajanej wiedzy. Zagadnienia i kierunki
filozofii. K. Ajdukiewicz. Wydawnictwo Antyk. Warszawa 2004. ss. 53-67
Cenne wskazówki o rzetelnym zdobywaniu wiedzy. Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej.
Jak być uczonym. Michał Heller. Wydawnictwo Znak 2009. ss. 15-39

Aplikacje komputerowe potrzebne prawie wszystkim, a znane niewielu.
Amicitia – odpowiedzialność za drugiego
O potrzebie i sztuce rozsądnego odpoczynku. Dowartościować siebie. Rafał Bornus. W drodze
7 (443) 2010.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia i ruch korporacyjny

„Dla siebie nic, wszystko dla innych”. Postacie w historii korporacji: ks. prof. Kazimierz
Jan Adam Rolewski – przedwojenny duszpasterz Korporacji Magna-Polonia.
O kulturze korporacyjnej. Comment Konwentu K! Magna Polonia.

Savoir–vivre i umiejętności

Comment faire słowa pisanego, czyli o przyzwoitych zasadach, na które warto zwrócić
uwagę podczas utrzymywania korespondencji i redagowania Curriculum Vitae.
Koszula, krawat, mucha i chustka – czyli jak zadbać o dobrą kompozycję. Gentleman. Moda
ponadczasowa. Bernhard Roetzel. Konemann 2004

*

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.

