Cykl pt. „Spotkania Podróżnicze”
jest organizowany pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu od marca 1994.

Zapraszamy na 143 spotkanie, które odbędzie się 12 lutego 2019 (wtorek) o
godz. 19:00 w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu - 3501 Ave de Musée.

Wanda Smorągiewicz: Wietnam – pokaz slajdów.
Pani Wanda od stycznia do maja 2018 była na urlopie sabatycznym w Danang University of Technology.
Zobaczymy: Ho Chi Minh, który do 1976 roku nosił nazwę Sajgon (Muzeum Wojny i Tunele Wietkongu
Cu Chi w okolicy Sajgonu). Odbędziemy wycieczkę po Delcie emblematycznej rzeki Azji – Mekong.
Pojdziemy na spacer po jednej z najprężniej rozwijających się aglomeracji w Wietnamie Danangu oraz
zobaczymy tam jedne z najpiękniejszych plaż. W okolicy Danangu zwiedzimy perełkę architektonicznokulturalno-artystyczną, Hoi An oraz Dziedzictwo Czamów w My Son - oba znajdujące się na liście
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zobaczymy dawną stolicę Wietnamu – Hue oraz obecną,
Hanoi. Popłyniemy rzeką Tam Coc, która wije się pośród pojedynczych skał u podnóża których są pola
ryżowe (okolice Ninh Binh). Ze statku będziemy podziwiać urocze widoki Ha Long Bay, zwiedzimy
piękną Jaskinię Niebiańskiego Pałacu. Zdegustujemy wyborne jedzenie, (niestety tylko na zdjeciach)
bowiem wietnamska kuchnia jest uważana za najlepszą w Azji. Na koniec, jako bonus, wspomnę
króciutko o Laosie, który skompletował mój obraz Indochin.

Wanda Smorągiewicz ukończyła studia magisterskie i obroniła doktorat w swoim rodzinnym
mieście Olsztynie. Po stażu postdoktoranckim w laboratorium biochemii we Francji rozpoczęła w 1981
pracę na Uniwersytecie Quebeckim w Montrealu (UQAM); najpierw jako technik, później jako
wykładowca. W 1984 r. została profesorem, a 20 lat później komitet uczelniany do spraw promocji
przyznał Jej najwyższe stanowisko akademickie – professeure titulaire. Specjalizuje się w biochemii i
mikrobiologii, gdzie wykłady na poziomie pierwszego i drugiego cyklu przeplatają się z pracą naukowobadawczą. Brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych na świecie, a w ramach urlopów
sabatycznych pracowała na wielu uniwersytetach. Z podróży, które w większości odbyła z całą rodziną,
przywiozła dużo zdjęć, filmów oraz niezapomnianych wrażeń. W Montrealu jest współzałożycielem
Sieci Profesjonalistów Polskich, tzw. Pajęczaków, która posiada około 170 członków. Jej syn, Martin,
otrzymał stanowisko profesora medycyny na Queen’s University, a córka, Karine - jako farmaceutka jest
współwłaścicielem dużej apteki w Montrealu.
UWAGA: Proszę o potwierdzenie obecności pocztą elektroniczną na adres: adamuszek@gmail.com
Wstęp wolny
26 lutego „Są Wśród Nas”. Gość wieczoru: Krzysztof Trzetrzewiński – pochodzi z rodziny ziemiańskoszlacheckiej, inżynier elektryk, pasjonuje się Brazylią, którą odwiedza każdego roku.
.
Organizator, Jerzy Adamuszek: adamuszek@gmail.com www.sawsrodnas.ca

