


Wykład "Ile jest prawdy naukowej w filmach
science-fiction?"
Dziś we Wrocławiu odbędzie się spotkanie w formie wykładu popularnonaukowego prof. dr hab.
Andrzeja Drzewińskiego na temat "Ile jest prawdy naukowej w filmach science-fiction?".

Info:
18:20 - networking
18:30 - rozpoczęcie spotkania
Po zakończeniu spotkania -> integracja
Forma spotkania:
Spotkanie w formie wykładu popularnonaukowego, który poprowadzi prof. dr hab.
Andrzej Drzewiński oraz konkurs improwizacji utrzymany w tematyce wieczoru.

Na temat wykładu prof. dr hab. Andrzej Drzewiński - "Podstawowym celem filmu SF jest
dostarczanie rozrywki. Jednak zgodnie ze starym, oświeceniowym zaleceniem „bawiąc
uczyć”, niejednokrotnie mogą one budzić zaciekawienie i zachęcać do własnych
poszukiwań - już takich bardziej na serio. Podczas prelekcji omówię kwestię, na ile
rzetelnie twórcy ukazują fizyczny świat, a na ile pozwalają sobie na tzw. realizm filmowy.
Czy hałasy w kosmosie, to rzecz dopuszczalna, jak płakała Sandra Bullock w "Grawitacji"
i czy ma sens udać się w podróż trwającą 120 lat, nawet, jeśli większą część drogi
prześpimy? Zastanowimy się nad odlotowym odlotem z Marsa bohatera „Marsjanina”,
czarnymi dziurami oraz spowolnieniem czasu w „Interstellarze”. Pokażemy także
budujący przykład, jak opublikować artykuł naukowy podczas pracy nad filmem sf?

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Drzewiński. Baron Innowacji albo zwyczajnie Project
Manager w firmie informatycznej. Po pracy gra z przyjaciółmi w gry fabularne lub biega.
Uwielbia dobre jedzenie, a jego ulubiony cytat to “Lepiej dobrze zjeść niż nic nie zjeść”.
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Gościem specjalnym wieczoru będzie Profesor Andrzej Drzewiński, fizyk, popularyzator
nauki, ale również pisarz i fan literatury sicencie-fiction. Miłośnik dobrego kina, i
entuzjasta gier komputerowych. Fan nowego nurtu w polskim rapie a w szczególności
twórczości Taco Hemingwaya. Lubi spędzać czas na górskich wędrówkach a zimowe
wieczory przeznacza na układanie puzzli.

______________

Toastmasters International to organizacja non-profit, kształtująca mówców i liderów,
zrzeszająca setki tysięcy ludzi na całym świecie, a Wroclove Toastmasters jest jej
częścią.

- Stresują Cię wystąpienia publiczne?

- Często odnosisz wrażenie, że Twój głos nie jest słyszany w grupie?

- Chcesz rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne w życiu prywatnym lub
zawodowym?

Jesteśmy w stanie Ci pomóc i nauczyć tego, czego niestety nie uczy się w szkole czy na
studiach!

Od 1924 roku naszą misją jest tworzenie środowiska przyjaznego nauce sztuki
oratorskiej i przywódczej, w którym każdy może popełniać błędy, odnosić sukcesy i
zawsze liczyć na pomoc koleżanek i kolegów. W trakcie naszych spotkań,
przeprowadzanych zawsze według konkretnej agendy, realizujemy projekty z
dopasowanych do potrzeb członków ścieżek edukacyjnych. Projekty te głównie polegają
na przygotowaniu kilkuminutowej mowy i wygłoszeniu jej ze sceny, ale uwzględniają też
rozwój umiejętności liderskich i komunikacyjnych oraz wielu innych, jak korzystanie z
pomocy multimedialnych lub kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych.

Nasze spotkania są zawsze otwarte dla gości.

Toastmasters to o wiele więcej niż mowy, a hasło naszej organizacji nie bez powodu
brzmi: „Where Leaders Are Made“.

Znajdź w sobie energię i umiejętności, o których możesz jeszcze nie wiedzieć i dołącz do
nas już dziś!
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