
 

 

 
 
Autorkę książek "Chrystus z kraju samurajów" i " Życie codzienne w Tokyo", Dorotę  
Hałasę przepytają: dominikanin i jezuita. W najstarszym kinie świata obejrzymy film 
„Milczenie” Martina Scorsese. Spotkanie z autorką w „ProMedia”. Wszystko  
w  ramach „Rozmów w drodze”. Pierwsze spotkanie: 10-11 marca 2017 r. 
Zapraszamy.   
 
"Rozmowy w drodze"  to cykl comiesięcznych spotkań mających na celu wprowadzenie   
i przygotowanie mieszkańców Szczecina i regionu do odbywającego się w październiku 
Tygodnia Społecznego 2017.  Gościem pierwszego spotkania  z tego cyklu będzie 
dziennikarka, publicystka i korespondentka czołowych polskich mediów pani Dorota  
Hałasa, od kilkudziesięciu lat mieszkająca w Japonii, autorka książek "Chrystus z kraju 
samurajów" i " Życie codzienne w Tokyo". Z Panią Dorotą porozmawiamy o życiu 
codziennym i niecodziennym w Tokio, o chrześcijaństwie i dialogu międzyreligijnym           
w czasach odległych i dzisiaj oglądanych z innej perspektywy niż nasza. Podczas 
spotkania odbędzie się bezpłatna / wymagane zgłoszenia / projekcja najnowszego filmu 
"Milczenie" Martina Scorsese. 
 
Rozmowa, film, spotkanie. Wyruszamy w drogę do Japonii. 
 
Piątek 10 marca 2017 roku  
miejsce: Krypta w klasztorze Dominikanów w Szczecinie, Plac Ofiar Katynia 1. 
18.00-18.05 Otwarcie cyklu spotkań „Rozmowy w drodze” 
18.05-18.10 Przywitanie i przedstawienie zaproszonych gości 
18.10-19.00 Rozmowę z Dorotą Hałasą poprowadzą dominikanin Maciej Biskup OP  
i jezuita Paweł Chodak SJ (cz. I) 
19.05-19.15 Przerwa 
19.15-19.55 Rozmowę z Dorotą Hałasą poprowadzą dominikanin Maciej Biskup OP  
i jezuita Paweł Chodak SJ (cz.2) 
19.55-20.00 Zakończenie. 
 
Sobota 11 marca 2017 roku 
10.00-12.50 Projekcja filmu „Milczenie” Martina Scorsese, „Kino Pionier” Al. Wojska 
Polskiego 2 (*) 
12.50-13.00 Przerwa 
13.05-13.55  Spotkanie z Dorotą Hałasą, autorką książek „Życie codzienne w Tokio”  
i „Chrystus z kraju samurajów”, miejsce: „ProMedia” Miejska Biblioteka Publiczna  
Al. Wojska Polskiego 2 
13.55-14.00 Zakończenie. 
 
Organizatorem "Rozmów w drodze" jest działająca przy szczecińskim klasztorze 
Dominikanów Fundacja "Veritas". Partnerami tego wydarzenia jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Szczecinie oraz Kino Pionier.  Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz link 
do rezerwacji biletów na pokaz filmowy znajdują się na stronie: http://bit.ly/2l0uunb  
Serdecznie zapraszamy. 
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