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„Droga wojownika” 

 
Bezustannie bombardowani jesteśmy przeróżnymi wizjami męskości. Próbuje się nam wpoić, że mężczyzna to 

uwodziciel, kobieciarz, umięśniony przystojniak. Czy aby na pewno tak jest? Przekonać się będzie o tym można już 

niedługo, podczas serii spotkań „Droga wojownika” organizowanych przez studentów Soli Deo w Warszawie. Cykl 

konferencji, podczas których będzie można skonfrontować wizję męskości serwowaną przez współczesny świat ze 

zdrowym obrazem  mężczyzny. Wśród zaproszonych gości wiele znanych osobistości, artystów, pisarzy a także 

specjalistów w tej dziedzinie. Pierwsze spotkanie już 28 lutego (wtorek) o godzinie 19.00. Sami mężczyźni zarówno 

przy stole jak i na widowni. Tematyka męska. Dyskusja rzeczowa i szczera. 
 

Cały projekt to sześć spotkań mających odbyć się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na 

Politechnice Warszawskiej, które przybliżą prawdziwe oblicze męskości. Ideą projektu jest poszukiwanie odpowiedzi 

na pytania nurtujące współczesnych mężczyzn. Dlaczego wielu z nas ma problem ze swoją tożsamością? Silnych i 

twardych facetów jest coraz mniej. Dlaczego często nie czujemy odpowiedzialności za rodzinę uciekając w 

pracoholizm? Gdzie są ojcowie, gdy ich siły i autorytetu potrzebują dorastające dzieci? Z braku prawdziwych mężczyzn 

świat dziś staje na głowie….  

 

Cały projekt zwieńczony zostanie wyjazdem na ,,Kurs - Nowe Życie” organizowanym przez Wspólnotę 

Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA.  

 

Warto zaznaczyć, że wszystkie spotkania przeznaczone są tylko dla mężczyzn.  

Serdecznie przepraszamy wszystkie Panie, jednak mężczyźni potrzebują czasem pogadać w męskim gronie, 

rozmawiają wtedy inaczej, bardziej zdecydowanie, konkretnie. Chcemy stworzyć warunki do takiej debaty.  

  

 

Szczegółowy plan projektu: 
 

 

1)  „Oblicza Męskości”  
-  Termin: 28.02.2012 (wtorek), godzina: 19.00 – 21.00 

- Miejsce: Szkoła Główna Handlowa – Aula A 

- Goście:  

Krzysztof Ziemiec - dziennikarz TVP 

Jerzy „Juras” Wroński – raper, vice-mistrz świata w Kick-boxingu 

Tomasz P. Terlikowski - dziennikarz, filozof, publicysta, działacz katolicki 

Jarosław Dobrzyński – rekolekcjonista, wojownik, uczy męskiej walki  

 

2) ,,Hartowanie Ducha” – wirtualna konferencja 
- Termin: 01.03.2012 (czwartek), godzina: 19.00 – 21.00 

- Miejsce: Facebook Soli Deo 

- Goście: o. Fabian Błaszkiewicz, jezuita, autor licznych audiobooków, m.in. ,,Jestem Legendą”  

 

3)  „Męskość – towar deficytowy”  
- Termin: 06.03.2012 (wtorek), godzina: : 19.00 – 21.00, 

- Miejsce: sala 219 Gmach Główny PW 

- Gość: Jacek Pulikowski - dr inż., wykładowca na Politechnice Poznańskiej, publicysta  

 

4)  „Ile powinien zarabiać prawdziwy facet?”  
- Termin:  07.03.2012 (środa), godzina: : 19.00 – 21.00 

- Miejsce: SGH – Aula A 

- Gość: Maciej Gnyszka, założyciel Towarzystw Biznesowych, pierwszą firmę prowadził w podstawówce 

 

5)  „Samotność, pasja – atrybuty męskości”  
- Termin: 13.03.2012 (wtorek), godzina: : 19.00 – 21.00 

- Miejsce: sala 219 Gmach Główny PW 

- Gość: Mariusz Marcinkowski, Lider Przymierza Wojowników, Vice-prezes Fundacji Rodzin Pełna Chata; 

twórca portalu za-kochanie.pl 
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6)  „Zawalcz o kobietę swojego życia”  
- Termin: 15.03.2012 (czwartek), godzina: : 19.00 – 21.00,  

- Miejsce: sala 219 Gmach Główny PW 

- Gość: Michał Piekara, Lider Przymierza Wojowników, Prezes i założyciel Fundacji Rodzin Pełna Chata 

 

3-dniowe zgrupowanie: Kuźnia walczących – ,,Kurs NOWE ŻYCIE" - weekendowy męski wyjazd.   

- Termin: 16.03 – 18.03  

- Miejsce: Dom Rekolekcyjny na Dewajtis, zapisy już wkrótce na www.solideo.pl 
 

 

Z prawdziwym Wojownikiem można wygrać, nie można go pokonać…  
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.solideo.pl oraz na facebook’u. 

 

 

 

http://www.solideo.pl/

