Nowy cykl wykładów „Ludzie miasta” o osobach zasłużonych dla Warszawy
- Wszechnica Edukacyjna Targówek zaprasza na wykład online
Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w cyklu pn. „Ludzie miasta - wykłady o
osobach zasłużonych dla Warszawy”.
To propozycja spotkań w ramach Wszechnicy Edukacyjnej, projektu rozwijającego umiejętności,
wiedzę, zainteresowania mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Pierwszy wykład pt. "Kanonik Jan Ignacy Golędzinowski - duchowny, społecznik i radny Warszawy"
wygłosi dr Beata Michalec, radna m.st. Warszawy, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum
Niepodległości w Warszawie, varsavianistka.
Temat wykładu nawiązuje do 90 - tej rocznicy powstania parafii Chrystusa Króla na Targówku, która
zbiegła się z otwarciem w pobliżu parafii skweru im. ks. Jana Ignacego Golędzinowskiego - inicjatora
budowy kościoła, pierwszego proboszcza parafii, społecznika, kapelana Armii Krajowej założyciela
i pierwszego prezesa Towarzystwa Miłośników Targówka (1934-1939), radnego m.st. Warszawy
(1938 - 1939), bliskiego współpracownika prezydenta Stefana Starzyńskiego, konspiratora, więźnia
Pawiaka - Auschwitz - Dachau.
Wykład w formie online odbędzie się 15 grudnia o godz. 18.00 na platformie Microsoft Teams.
Obowiązują zapisy - zgłoszenia do 13 grudnia:
ankieta Forms: https://tiny.pl/9dfv3 lub zgłoszenia e - mail na adres: pborzecka@um.warszawa.pl
Link do wykładu zostanie przesłany do zainteresowanych po zamknięciu zapisów (ok. 14 grudnia br.)
Osobą udzielającą informacji dotyczących organizacji wykładu jest Pani Paulina Borzecka, inspektor
w Wydziale Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, tel: 22 443 88 38.
„Ludzie miasta” - cykl wykładów o osobach zasłużonych dla Warszawy
Celem cyklu jest poszerzenie wiedzy na temat historii miasta, dzielnicy, poznania środowiska
lokalnego oraz sylwetek i postaci, twórców małych ojczyzn, co znakomicie wpisuje się w działania
edukacyjne skierowane do młodzieży oraz dorosłych - mieszkańców dzielnicy.
dr Beata Michalec
 Radna Miasta Stołecznego Warszawy w kadencji 2018 - 2023;
 Zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie;
 Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii;
 Adiunkt w Instytucie Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula;
 W latach 2013 - 2019 społeczny prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy;
 Pomysłodawczyni certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy od 2014 roku warszawskim placówkom oświatowym realizującym
edukację varsavianistyczną;
 Członkini w latach 2015 - 2020 Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy
Prezydencie m.st. Warszawy, organu doradczego Prezydenta miasta w sprawach ochrony
dóbr kultury;
 Członkini: Rady Programowej TVP POLONIA; Kolegium Redakcji czasopisma naukowego
„Niepodległość i Pamięć”; Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego Światowego
Związku Żołnierzy AK”;
 Autorka artykułów z zakresu varsavianistyki. Jest biografką Tekli Bądarzewskiej polskiej
zapomnianej XIX - wiecznej kompozytorki. W działalności naukowej zajmuje się badaniami
historii Warszawy i historii kobiet. Kuratorka wystaw historycznych.

