
 

DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO, 25 września 2019 r. (środa) 
 

pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice  
 

WYKŁADY   INAUGURACYJNE 
 

godz. 9.00-10.15  dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak: Ściągnij buty, włóż kapcie. 

O kulturowych zróżnicowaniach na przykładzie kultury japońskiej i polskiej                 
(SALA 107)  

 

godz. 9.00-10.15 dr hab. Jakub Morawiec: Od wikińskiego władztwa do chrześcijańskiej 

monarchii. Norwegia w czasach Hakona Hakonarsona (1217-1264)  
(SALA RADY WYDZIAŁU)  

 

godz. 9.00-10.15  dr hab. Ireneusz Kida: Why and How to Learn Foreign Languages? 

(wykład w jęz. angielskim) 
(SALA 208)      

 

godz. 10.30-11.30  godz. 12.00-13.00 

dr Małgorzata Gwadera 

„Kompetencje kluczowe. Jak nie zostać bezrobotnym analfabetą 

funkcjonalnym” 

SALA 502A  (20 osób)  
 

OPIS: Uczniowie poznają podstawy rozwijania kompetencji w zakresie 

czytania efektywnego, technik uczenia się i zapamiętywania, skutecznego 

rozwiązywania problemów oraz zasady kreatywnego myślenia, oceny  

i selekcji informacji. Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności adaptacji 

do zmieniającego się środowiska informacyjnego, z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających ze schematów tradycyjnie obowiązujących. 

Zaprezentowane zostaną ćwiczenia usprawniające proces percepcji i recepcji 

tekstu w przestrzeni realnej oraz wirtualnej. 

dr Karolina Pospiszil 

„Ile języków trzeba znać, by czytać po polsku? Słów kilka o współczesnych 

«literaturach polskich»” (wykład i warsztaty) 

SALA 502A  (20 osób) 
 

OPIS: Uczestnicy zajęć wyruszą w podróż przez wiele języków, dialektów  

i regionów Polski, by odkryć, jak bardzo to, co polskie jest zróżnicowane, 

wielokulturowe i wielojęzyczne. Zajęcia składać się będą z dwóch części: mini 

wykładu o współczesnych tekstach wielojęzycznych, innojęzycznych  

i dialektalnych oraz z warsztatów, podczas których uczestnicy sami będą 

odkrywać „literatury polskie”. Spróbujemy też przetłumaczyć fragmenty 

wybranych utworów na polszczyznę literacką. 



dr Joanna Wróbel 

„Narzędzia online, które organizują pracę i pomagają dzielić się wiedzą” 

(warsztaty) 

SALA 306 (12 osób) 
 

OPIS: Proponujemy warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane 

narzędzia online. Nie wymagają one zakładania kont użytkowników, działają 

za pomocą przeglądarki internetowej. Uczestnicy będą mogli od razu 

sprawdzić ich działanie. 

→ Screencast o matic 

• umożliwia nagrywanie ekranu komputera 

• pozwala tworzyć krótkie filmy instruktażowe 

• może być wykorzystany w komunikacji, aby zwizualizować i  wyjaśnić 

elementy projektu, nagrać instrukcję działania czegoś, zasugerować, co 

należy poprawić 

• oszczędza czas pracy 

→ Qsnap 

• działa w przeglądarce Chrome 

• pozwala wykonywać zrzuty ekranu stron internetowych 

• zawiera zestaw narzędzi do edycji wykonanych zrzutów 

• ułatwia komunikację 

 • oszczędza czas pracy 

 

 

dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna 

„Pisanie dla sceny – nowe biografie. Warsztaty z interpretacji tekstu 

teatralnego”  
SALA 213  (15 osób) 

 

OPIS: Na czym polega pisanie dla sceny? Jak powstają nowe sztuki 

biograficzne?... Podczas warsztatów zostaną omówione strategie tworzenia 

biografii w tekście i w przedstawieniu teatralnym. W czasie spotkania  

prezentowane będzie czytanie performatywne utworów dramatycznych oraz 

różne sposoby ich inscenizacji. 

dr Agnieszka Biały 

„Znaki ukryte w książce. O sygnowaniu starych druków i egzemplarzy 

bibliofilskich” 

SALA 118 (12 osób) 

 

OPIS: Stare druki to książki drukowane od XV do XVIII wieku. Opowiemy  

o badaniach naukowych prowadzonych na egzemplarzach powstałych  

w przeszłości. O znakach wodnych czyli filigranach, metodach ich 

wytwarzania oraz o ich znaczeniu dla dzieła historycznego. W czasie 

spotkania zaprezentowane zostaną ekslibrisy historyczne i współczesne, czyli 

oryginalne podpisy właściciela księgozbioru oraz superekslibrisy  

z królewskich kolekcji. Uczestnicy dowiedzą się jak odróżnić drzeworyt od 

miedziorytu. Pokażemy również metody określenia czasu powstania 

dokumentu na podstawie wykorzystanych materiałów. 

 

 

Magdalena Szczurko – ekspert z PwC Service Delivery Center 

„Języki obce, a kariera w sektorze nowoczesnych usług biznesowych” 

SALA 107 (60 osób) 

 

 

OPIS: Prelekcja będzie traktować o korzyściach płynących z nauki języków 

obcych oraz o późniejszych możliwościach, jakie daje rynek pracy  

w aglomeracji katowickiej, w szczególności w sektorze nowoczesnych usług 

dla biznesu. Rozwiniemy pojęcie sektora oraz przedstawimy kompetencje, jakie 

są oczekiwane przed firmy i jakie młodzi ludzie powinni rozwijać. 



dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota 

„Narcyzm” (wykład) 

SALA 107 (100 osób)  

 

OPIS: Wystąpienie dotyczy wątku Narcyza w antycznej literaturze i jego 

recepcji w czasach późniejszych, zwłaszcza w europejskim malarstwie. Ten 

zasadniczy temat stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad obecnością  

i znaczeniem kategorii "siebie" we współczesnej sztuce, polityce, mediach  

i życiu społecznym.  

mgr Andrzej Lewandowski 

„Chaos, potop, Apollo, Ikar i Midas – mity bardziej lub mniej znane” 

(warsztaty) 

SALA 105 (40 osób)  

 

OPIS: Celem warsztatów będzie zapoznanie Słuchaczy z wybranymi 

zagadnieniami mitologicznymi na podstawie poematu Metamorfozy Owidiusza. 

Omówione zostaną takie mity, jak: powstanie świata z Chaosu, cztery epoki 

ludzkości, wielki potop i ponowne pojawienie się ludzi, mit  

o Apollonie i jego synu, a także te szerzej znane, jak lot Dedala i Ikara oraz 

opowieść o królu Midasie. Zajęcia będą miały formę prelekcji, a całość 

zakończy podsumowujący quiz sprawdzający wiedzę słuchaczy. 

 

dr Damian Pierzak (10.30-11.00): Cz. I: „Czy starożytni Rzymianie byli 

świadkami wizyt pozaziemskiej cywilizacji?” 

dr Patrycja Matusiak (11.00-11.30): Cz. II: „Antyk w sztuce najnowszej” 

SALA 104 (40 osób)  

 

OPIS:  

Cz. I: W dziełach antycznych opisywane są nieraz złowróżbne znaki 

towarzyszące epokowym w dziejach Rzymu wydarzeniom. Wiele z nich nie 

zostało jak dotąd w satysfakcjonujący sposób wyjaśnionych, w związku  

z czym amatorzy zjawisk paranormalnych często interpretują je jako 

obserwacje UFO. W wykładzie omówione zostaną najbardziej 

reprezentatywne ze wspomnianych świadectw (m.in. Liwiusza i Plutarcha). 

Posługując się powszechnie znaną klasyfikacją J.A. Hyneka (bliskie spotkania 

1/2/3 stopnia), spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy teksty, o których 

mowa, w istocie można odczytywać jako opisy „niezidentyfikowanych 

obiektów latających”. 

 

Cz. II: Celem prelekcji będzie prezentacja pewnego recyklingu sztuki 

starożytnej (w szczególności wizerunków antycznych bogów i herosów)  

w sztuce współczesnej, pojawiającej się nie tylko w galeriach czy muzeach, 

lecz również na ulicach czy w Internecie (przykładowo w mediach 

społecznościowych, takich jak Facebook czy, częściej, Instagram). Przegląd 

rzeźby, instalacji, street artu - grafitti i murali oraz kolażu, uzupełniony 

zostanie o informacje dotyczące sztuki antycznej. Przedmiotem analizy będą 

między innymi dzieła z zakresu „urbanmythology” Picchiavo, „Hipsters in 

stone” Leo Caillarda, kolaże Dana Cretu. 

dr Edyta Gryksa (12:00-12:30): Cz. I: „Śladami antyku ze Zbigniewem 

Herbertem” 

dr Agata Sowińska, dr Edyta Gryksa (12:30-13:00): Cz. II: „Herezje 

średniowieczne: katarzy i ich wierzenia” 

SALA 104 (40 osób)  

 

OPIS: 

Cz. I: Pierwsza część zajęć skoncentrowana będzie na twórczości Zbigniewa 

Herberta. Na potrzeby prelekcji wybrane zostaną utwory (poezja + Labirynt nad 

morzem), które nawiązują do interesujących zagadnień starożytniczych.  

W trakcie wystąpienia wykorzystana zostanie prezentacja multimedialna, dzięki 

której uczestnicy będą mogli przenieść się do świata śródziemnomorskiego  

i zobaczyć zakątki opisywane przez Herberta. 

 

Cz. II: Ziemista cera i szczupła sylwetka to jedne z widocznych cech tzw. 

doskonałych – katarskich „aniołów” na ziemi, pociągających ludzi swą postawą 

oraz szacunkiem, którym byli otaczani przez „wiernych”. Niegdyś uważano, że 

termin ‘katarzy’ (czyli ‘czyści’) pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego 

‘kota’, ponieważ krążyła opinia, iż wyznawcy tej sekty mieli całować „tył” kota 

(będącego w czasach średniowiecznych symbolem magii i sił szatana). Na 

gruncie kataryzmu wyrosła sekta lucyferian, sięgająca wraz ze swym „bogiem 

zakutym w kajdany” – Lucyferem ‒ aż na Śląsk. 



dr hab. Joanna Mleczko, dr Dorota Gołek-Sepetliewa  

„Dziedzictwo antyczne i osmańskie na ziemiach bułgarskich” 
SALA 502 (30 osób) 
 

OPIS: Zapraszamy na prelekcję na temat najważniejszych artefaktów 

antycznego i osmańskiego dziedzictwa kulturowego  na ziemiach bułgarskich. 

Starożytni Trakowie, Rzymianie i Bizantyjczycy oraz Turcy Osmańscy 

pozostawili bezcenne oraz reprezentatywne ślady swoich cywilizacji, które  

(w formie prezentacji) przedstawione zostaną uczestnikom zajęć. 

mgr Srdjan Papić  

„Gdy prosto oznacza w prawo... Pierwsze kroki w języku serbskim” 
SALA 502 (30 osób) 

  

OPIS: Uczestnicy będą rozwiązywać quiz dotyczący historycznych, 

gospodarczych i kulturowych związków między Polską i Serbią.  

W interesujący sposób zaprezentowane zostaną także językowe podobieństwa  

i różnice między językami polskim i serbskim, czyli: jak tzw. "fałszywi 

przyjaciele" prowadzą do rozmaitych nieporozumień i komicznych sytuacji.  

Na zajęciach wprowadzone będą też podstawowe zwroty w języku serbskim  

i ciekawostki, np. co to jest "Banjaluka", co Zawisza Czarny robił w Serbii  

i dlaczego Serbowie strzelają z puszki? 

 

dr Ewa Drab 

„Kultura popularna we Francji / Culture populaire en France” (wykład) 

SALA 403 (45 osób) 
 

OPIS: Kultura francuska to nie tylko klasyczna piosenka, wielcy XIX-wieczni 

pisarze, impresjoniści i wielkie domy mody. Prezentacja ma na celu 

przedstawienie innej strony kultury we Francji - różnych przejawów kultury 

popularnej. Co dzisiaj czytają i oglądają, czego słuchają Francuzi? 

Wprowadzenie do zajęć będzie obejmować informacje o Francji od strony 

bogatego dziedzictwa kulturowego kraju, również w odwołaniu do typowych 

symboli i skojarzeń, natomiast w części głównej spotkania skupimy się na 

przeglądzie najciekawszych przejawów francuskiej kultury popularnej dzisiaj 

(na przykładzie kina, muzyki i powieści). 

 

dr hab. Ewa Mazurkiewicz 

„Niemieckojęzyczna Szwajcaria wczoraj i dziś. Kultura, literatura, polityka” 
(wykład w języku polskim) 

SALA 403  (45 osób) 
 

OPIS: Przedmiotem wykładu będzie krótka charakterystyka niemieckojęzycznej 

Szwajcarii z perspektywy najnowszej historii tego kraju oraz prezentacja jej 

współczesnego wizerunku w aspekcie kultury, literatury i życia społeczno-

politycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kulturowej, językowej 

i narodowej Helwecji. Spróbujemy też zastanowić się nad odpowiedzią na 

pytania: z czego słynie dzisiejsza Szwajcaria? Czy tylko z czekolady, banków, 

serów i scyzoryków Victorinox? Czym może pochwalić się współczesna 

Konfederacja Szwajcarska? 

 

mgr Zuzanna Lamża 

„Przez żołądek do serca… kultury – Hiszpania na widelcu!” (wykład) 

SALA 303 (35 osób) 

 

OPIS: Co wiecie o paelli? Jeśli chcecie pizzę z jalapeño, jak powiecie to 

kelnerowi? Czy na pewno każda tortilla wygląda jak ta z McDonalda? 

Kuchnia hiszpańska otacza nawet tych, którzy z językiem Cervantesa nie mają 

żadnego związku. Zajęcia będą jednak nie tyle kulinarne, co kulturowe: 

przyjrzymy się, jakie zapachy i smaki unoszą się nad parującym tyglem 

Półwyspu Iberyjskiego i co z tego wynika. Przyjrzymy się kuchni przez 

pryzmat filmu, muzyki, literatury i języka, ale także na film, muzykę, 

literaturę i język przez pryzmat kuchni. Smacznego! 

 

mgr Agnieszka Niewdana 

„Czy w każdym domu powinna być biografia Justina Biebera?” (warsztaty) 

SALA 303  (70 osób)  

 

OPIS: Problem biografii w XXI wieku staje się aktualny, nie tylko dla 

teoretyków literatury, ale także dla samych czytelników. Nie ma już dyskusji 

nad tym, czy jest to gatunek literacki. Jednak zastanawiająca jest jego rosnąca 

popularność. Z czego ona wynika? O kim się pisze biografie? Dlaczego 

Komeda czy Osiecka doczekali się już kilkunastu opracowań? Jaką wartość 

prezentują książki poświęcone młodym osobom np. piosenkarzom czy 

celebrytom? W trakcie warsztatów uczestnicy będą szukać odpowiedzi na te  

i wiele innych pytań. 



mgr Sandra Piaszczyńska, mgr Katarzyna Wójcik 

„Ręce które mówią - pantomima all’italiana” (warsztaty) 

SALA 103 (35 osób)  
 

OPIS: Stereotypowo Włosi, być może przez ton oraz melodyjność ojczystego 

języka, określani są jako jedni z najgłośniejszych i najbardziej ekspresyjnych 

Europejczyków. Mamma mia, jak to możliwe, że pomimo tak poważnych 

oskarżeń wytoczonych w ich stronę, to właśnie oni wykształcili umiejętność 

porozumiewania się bez słów? Gestykulacja to sztuka improwizacji? Czy też 

może Włosi doskonale zdają sobie sprawę, że to wcale nie słowa są 

najważniejsze w rozmowie z drugim człowiekiem? Gestykulują dzieci, by 

powiedzieć, że smakowało, członkowie mafii podczas zeznań, by przemycić 

cenne informacje i ci, którzy stoją w korkach. Zapraszamy w podróż do świata 

włoskich gestów! 
 

mgr Adrianna Kus 

„Co filmy Disneya mówią o historii kultury? Od Pocahontas po Mojego brata 

niedźwiedzia” (warsztaty) 

SALA 103 (70 osób) 
 

OPIS: Podczas warsztatów przyjrzymy się produkcjom Disneya i ukrytym  

w nich historiom. Uczniowie będą mieli okazję poznać prawdziwe losy 

Pocahontas, wierzenia Indian Ameryki Północnej oraz ich doświadczenia  

z kolonizatorami. Wspólnie zastanowimy się nad znaczeniem totemów,   

a także skierujemy naszą uwagę ku magii rytualnej. 

dr Ewelina Tyc (10:30-11:00): Cz. I: „Wizerunek w krzywym zwierciadle 

(na przykładzie kanału Red Lipstick Monster)” 

dr Aleksandra Kalisz (11:00-11:30): Cz. II: „Vlog – fenomenalne narzędzie 

e-learningu? Charakterystyka gatunku” 

SALA 101 (40 osób) 
 

OPIS: 

Cz. I: Współcześnie Internet jest niezwykle popularną przestrzenią 

komunikacyjnej aktywności, która stwarza wiele możliwości do 

autoprezentacji. Interesujące zatem jest to, w jaki sposób budują swój 

wizerunek vlogerzy, którzy są lubiani przez odbiorców i rozchwytywani przez 

rozmaite firmy. 

Cz. II: Czym współczesne sposoby nauki różnią się od tradycyjnych metod? 

Czy książka i podręcznik odeszły do lamusa, a cała magia tkwi w nowych 

technologiach? Jakim narzędziem jest vlog i czym przyciąga (jeśli przyciąga) 

młodsze pokolenia? Charakterystyka vloga i mechanizmy działania vlogerów 

pomogą nam znaleźć odpowiedź na te i wiele innych pytań. 
 

dr Adam Warzecha 

„Dlaczego reklamy tak nas wciągają?” 

SALA 101 (40 osób)  
 

OPIS: Reklama to jedyny sposób, w jaki firmy mogą swobodnie o sobie 

opowiadać. Czasami nie chcemy ich słuchać, ale niekiedy nie potrafimy się od 

nich oderwać. Co sprawia, że reklama na nas działa? W jaki sposób nas do 

siebie przekonuje? Podczas zajęć będziemy oglądać reklamy i je analizować. 

 

mgr Marta Michnik-Grochowska, mgr Piotr Cieśla 

„Szwecja bliżej niż myślisz” 

SALA 304 (80 osób)  
 

OPIS: W trakcie zajęć przedstawione zostaną ciekawostki i podstawowe dane 

o Szwecji, szwedzkie firmy działające w Polsce (quiz), a także odbędzie się 

krótka prezentacja specjalności z językiem szwedzkim (program i treści) oraz 

oferty wyjazdów do Szwecji w ramach studiów (stypendia Erasmus, szkoły 

ludowe, Instytut Szwedzki). 

dr Elisabeth Venohr 

„Hotwords und andere sprachliche Schwierigkeiten in der interkulturellen 

Kommunikation” (warsztaty w języku niemieckim) 

SALA 304  (60 osób)  
 

OPIS: Czasami nawet dobra znajomość języka nie jest gwarancją skutecznej 

komunikacji. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na te zwroty, których 

poprawne zrozumienie jest bezpośrednio związane z poznaniem niemieckiej 

kultury. Warsztaty będą połączone z prezentacją oferty Niemieckiej Centrali 

Wymiany Akademickiej (DAAD). 



dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek 

„Jak ci na imię? Związki onomastyki i literatury” 

SALA 307 (100 osób)  

 

OPIS: Spotkanie poświęcone będzie znaczeniom imion i nazwisk bohaterów 

literackich. Okazuje się, że kontekst onomastyczny może zmienić lub 

uzupełnić kanoniczne interpretacje lektur szkolnych. 

dr Magdalena Piotrowska-Grot (Uniwersytet Otwarty UŚ) 

„Zagadka Mistrza Mirona…” – powtórka dla maturzystów  

SALA 307 (100 osób) 

 

OPIS: Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczniów w świat poetyckich 

dialogów z tradycją. Uczniowie dowiedzą się, czym jest polska poezja 

lingwistyczna, przypomną sobie, jak czytać poezję i na co zwracać uwagę  

w czasie analizy wiersza lub prozy poetyckiej. Wspólnie, w formie 

warsztatowej, przyjrzymy się wybranym utworom polskich lingwistów  

i spróbujemy odszukać ślady dawnych tradycji we współczesnej twórczości. 

Wszystkie ćwiczenia mają na celu przygotowanie uczniów do analizy tekstów 

poetyckich w czasie egzaminu maturalnego. 

 

 

Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”  

„«Turystyczna mapa Rosji». Warsztaty realioznawczo-językowe dla 

rusofilów i nie tylko” 

SALA 206  (45 osób)  

 

OPIS: Warsztaty będą kreatywną podróżą po znanych i nieznanych zakątkach 

Rosji, jej historii, kulturze, tradycjach oraz stereotypach Rosjan i Polaków, 

które funkcjonują w zbiorowej świadomości polskiej i rosyjskiej. 

Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”  

„«Z fałszywymi przyjaciółmi… tłumacza za pan brat!» Warsztaty 

tłumaczeniowe z języka rosyjskiego dla każdego” 

SALA 206  (45 osób)  

 

OPIS: Proponujemy praktyczny poradnik tłumaczeniowy dla uczących się / 

pragnących uczyć się języka rosyjskiego, gry językowe, zabawy słowem, 

pozwalające bezpiecznie komunikować się w przestrzeniach 

rosyjskojęzycznych. 

 

 

Koło Młodych Klasyków wraz z opiekunem: dr Edytą Gryksą 

„Lingwistyczne tajemnice świata magii w Harrym Potterze. Imiona  

i zaklęcia” (warsztaty) 

SALA 207 (45 osób) 

 

OPIS: W trakcie warsztatów przybliżone zostanie znaczenie imion oraz zaklęć 

zawartych w utworach serii autorstwa J.K. Rowling. Uczestnicy poznają 

źródło wiedzy na ten temat i sposób, jak ją wykorzystać. Będą zaznaczać 

formy gramatyczne umożliwiające tłumaczenie łacińskich i greckich nazw 

oraz pozwalające filologowi klasycznemu na czytanie „między wierszami”. 

Ponadto wskazane zostaną argumenty, dlaczego warto to robić. Wystąpienie 

wzbogacone zostanie o prezentację multimedialną i konkurs tematyczny. 

 

 

mgr Natalia Grabka 

„Sztuka mrugania oczami, czyli o montażu filmowym” (warsztaty) 

SALA: 207 (30 osób)  

 

 

OPIS: Warsztaty mają na celu uświadomienie uczestnikom, czym jest montaż 

filmowy, jakie pełni funkcje oraz w jaki sposób twórcy filmowi wykorzystują 

go jako środek kreacyjny. 



dr Aneta Głowacka 

„Wyprawa na Turtle Island. Wykład o pobycie w indiańskim rezerwacie  

i koncepcji rdzennego teatru Floyda Favela” (wykład) 

SALA 208 (70 osób)  

 

OPIS: Wykład będzie poświęcony wprawie badawczej, która odbyła się lipcu 

2018 i w lipcu oraz w sierpniu 2019. Badania były prowadzone w prowincji 

Saskatchewan (Kanada), a szczególnie w kilku rezerwatach: Pounmaker, Red 

Pheasant i Sweet Gras. Dotyczyły zarówno kultury rdzennych mieszkańców 

Kanady, pochodzących z Narodu Kri, jak i koncepcji rdzennego teatru Floyda 

Favela. Floyd Favel, wywodzący się z Narodu Kri z prowincji Saskatchewan 

w Kanadzie, jest teoretykiem teatru, eseistą i reżyserem teatralnym. 

Doświadczenie zdobywał w Native Theatre School w Ontario i Tukak Teatret 

w Danii (szkoła teatralna zajmująca się rdzenną kulturą Inuitów z Grenlandii  

i Samów ze Skandynawii) oraz w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Pontederze 

we Włoszech, założonym przez Jerzego Grotowskiego. Obecnie pracuje nad 

autorską metodą (Native Performance Culture) przełożenia kultury rdzennych 

mieszkańców Ameryki Północnej na język teatralny, który jednak różniłby się 

od systemów teatralnych wypracowanych w zachodniej kulturze. W swoich 

poszukiwaniach uwzględnia specyficzny sposób śpiewu (wykorzystywany na 

przykład podczas ceremonii) oraz język znakowy Indian, opiera się również 

na systemie piktograficznym Lacota Winter Count. Jego koncepcja rdzennego 

teatru zakłada wypracowanie własnej metody, technik pracy i świadomości 

ciała, które będą mogły być praktykowane przez ludzi pochodzących  

z różnych kultur. 

 

dr Barbara Orzeł 

„Aplikacje mobilne jako barometr codzienności” 

SALA 208 (50 osób)  

 

OPIS: Aplikacje mobilne to narzędzia „zarządzające” naszą codziennością, 

które wiele potrafią powiedzieć o tym, co obecnie znajduje się w centrum 

globalnego zainteresowania, czym fascynuje się obecnie Świat.  

 W pierwszej części zajęć omówione zostaną najważniejsze pojęcia  

i przykłady zachowań komunikacyjnych związane z tym obszarem 

rzeczywistości nowomedialnej. W dalszej kolejności przedstawione zostaną 

podstawy socjologii trendu. Część praktyczna poświęcona zostanie analizie 

trendów w dziedzinie najnowszych aplikacji mobilnych. 

dr Aleksandra Łyp-Bielecka    DLA NAUCZYCIELI 

„Warsztaty dla nauczycieli-neofilologów: Jak okiełznać słownictwo? Czyli 

kilka gier i zabaw pomocnych w opanowaniu leksyki języka obcego”  

SALA 401 (25 osób) 
 

OPIS: Nie ulega wątpliwości, że nie można opanować języka obcego bez 

rzetelnej pracy nad słownictwem. Ale któż lubi wkuwać na pamięć długaśne 

listy ze słówkami? A może spróbować inaczej? Powtórzyć i utrwalić 

słownictwo, a zarazem dobrze się bawić? Czy to w ogóle możliwe? 

Oczywiście! Zapraszamy na warsztat dla nauczycieli-neofilologów, w trakcie 

którego wypróbujemy kilka gier i zabaw pomocnych w pracy ze słownictwem. 

Obiecujemy, że będzie inspirująco i aktywnie i na pewno nikt nie będzie się 

nudził. 

mgr Ewelina Zygan 

„Co z tym hejtem?” 

SALA 401 (25 osób) 

 

OPIS: Spotkanie składać się będzie z dwóch skorelowanych ze sobą części:  

w pierwszej z nich omówione zostanie holistycznie pojmowane zjawisko hejtu 

(również w perspektywie lingwistycznej) w oparciu o serwis „YouTube”,  

w części drugiej uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej 

wcześniej wiedzy w edukacyjnej grze pt. „Na tropie uprzedzeń”. Spotkanie ma 

na celu podjęcie refleksji na temat współczesnych relacji interpersonalnych, 

szczególnie wśród młodych ludzi w Internecie. 

 

 


