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Zapraszamy na www.copernicusfestival.com i na nasz kanał YouTube https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter

Polska Akademia Umiejętności partnerem Copernicus Festival: CZAS

Ludzie próbują manipulować czasem od zarania dziejów. Choć 
wciąż pozostaje nieokiełznany, wciąż staramy się go wydłużać albo 
skracać – majstrować przy jego naturalnym rytmie. Paradoks polega 
na tym, że im więcej o wiemy o jego naturze, tym bardziej pozo-
stajemy wobec niego bezradni. Kilka sekund potrafi zamienić się  
w wieczność, a dekada przeminąć w mgnieniu oka. Bo czym właściwie 
jest czas? Jak opisać jego bieg? Czy to jednostka stała, obiektywna 
w skali całego wszechświata? Czy raczej subiektywne odczucie na-
szych niedoskonałych umysłów? Wciąż, mimo upływu lat, nie potra-

6 października, wtorek
21.00–22.00 Rozmowy na czasie: Stefan Chwin „Co nam zabiera czas” 
Prowadzenie: Prof. Dominika Dudek 
Zapraszamy Państwa na spotkanie z profesorem Stefanem Chwinem – 
powieściopisarzem, historykiem literatury, eseistą, krytykiem literac-
kim i wspaniałym wykładowcą. W rozmowie z Prof. Dominiką Dudek 
poruszy temat czasu. Wspólnie zastanowią się, czym są ciekawe czasy, 
czy czas może być bohaterem literackim i czy literatura i sztuka mogą 
być ocaleniem przed nieuchronną ciągłością utrat. 

7 października, środa
21.00–22.00 Rozmowy na czasie: Czesław Lang „Jazda pod górkę” 
Prowadzenie: Prof. Dominika Dudek 
Dziś moim gościem jest legenda kolarstwa, wicemistrz olimpijski z Mo-
skwy, dwukrotny medalista mistrzostw świata, organizator m.in. Tour de 
Pologne – pan Czesław Lang. Będziemy rozmawiać o ściganiu się z czasem, 
początkach pasji kolarskiej, tryumfach i dramatach. Wrócimy do igrzysk 
olimpijskich w okresie zimnej wojny i zastanowimy się, co dla sportowca 
oznacza pandemiczne przesunięcie igrzysk w Tokio. Poznamy kulisy wy-
ścigów kolarskich, a także dowiemy się, dlaczego warto być weganinem.

8 października, czwartek
21.00–22.00 Rozmowy na czasie: Norman Davies „Czy państwa są 
nieśmiertelne?”
Prowadzenie: Prof. Dominika Dudek 
Zapraszamy na fascynującą podróż w krainę historii z profesorem 
Normanem Daviesem. Dowiemy się, czy dla historyka ważniejszy 
jest czas czy przestrzeń, jak w ciągu dziejów zmieniało się podejście 
do czasu, czy historia jest nauczycielką pokory i czy Polska jest ewene-
mentem. To wszystko zostanie okraszone anegdotami z niezwykłego 
życia tego najbardziej polskiego Brytyjczyka. 

9 października, piątek
21.00–22.00 Rozmowy na czasie: Paulina Młynarska „Czas mroku, 
czas mocy”
Prowadzenie: Prof. Dominika Dudek 
„Czas mroku, czas mocy" to rozmowa z Pauliną Młynarską. Nie bę-
dziemy unikać tematów trudnych – porozmawiajmy o życiu w cieniu 
wielkiego ojca i jego choroby, zmaganiach ze sobą, poszukiwaniu 
własnej drogi i odnalezieniu spokoju i siły w jodze. Zapraszamy do 
udziału w Krakowskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego „Human 
Week” organizowanym w Krakowie od 5 do 9 października 2020 r., 
w dniach poprzedzających Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 
Tym razem odbywał się on będzie pt. „Od narodzin do dorosłości  
w dobie pandemii”.

10 października, sobota
21.00–22.00 Rozmowy na czasie: Tomasz Stawiszyński „O zatrzy-
mywaniu czasu”
Prowadzenie: Prof. Dominika Dudek 
Tomasz Stawiszyński to filozof, publicysta i eseista, autor audycji ra-
diowych. Tym razem przyjechał do Krakowa, by porozmawiać ze mną 
o przemijaniu, starzeniu się, względności odczuwania upływu czasu, 
stosunku do czasu narcystycznego człowieka XXI wieku. Nie będziemy 
unikać trudnych tematów, takich jak nasze podejście do choroby, cier-
pienia, niesprawności. Zastanowimy się nad COVID-owym zatrzyma-
niem świata i jego skutkami. Zadamy sobie pytanie w jakim znaczeniu 
pandemia stała się serum prawdy. 

fimy na gruncie fizyki stworzyć spójnej i przekonującej teorii na ten 
temat. Pozostaje nam więc tylko wyobraźnia. Albo literatura.

O czasie – o tym jak go odczuwamy, o roli, jaką pełni w naukach 
ścisłych, a także o próbach ujęciach go w filozoficznych i literackich 
kontekstach, będziemy dyskutować podczas tegorocznej, jesiennej 
edycji Copernicus Festival. Z powodu pandemii – dla bezpieczeństwa 
nas wszystkich – wszystkie spotkania przenieśliśmy do internetu. 

Naszych gości zobaczymy i usłyszymy na festiwalowym kanale 
YouTube, Facebooku oraz na podcastach dostępnych na platformie 
Spotify. 

Naszymi gośćmi będą między innymi: 
● Joseph LeDoux, zajmujący się ewolucyjnym i neurobiologicznym 

podłożem strachu;
● duet Crazy Nauka (czyli Aleksandra i Piotr Stanisławscy), pogrom-

cy mitów o eksploracji kosmosu;
● Norman Davies, sławny ekspert i miłośnik polskiej historii;
● Ewa Lipska, która swoją poezją od lat próbuje uchwycić wielowy-

miarową naturę naszej rzeczywistości;
● Szymon Malinowski, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu;
● Agata Kołodziejczyk i Matt Harasymczuk, fizyk atmosfery i ekspert 

od klimatu;
● Mateusz Bartel, arcymistrz szachowy. 

Rozmowy na czasie
prowadzi Profesor Dominika Dudek (Collegium Medicum UJ)

Wszystkie rozmowy dostępne na: 
Youtube.com/CopernicusCenter
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