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TYTUŁ OPIS MIEJSCE GODZINY 

 

BLOK HISTORYCZNY 

 

Warsztaty wirtualnej historii 

dr Norbert Morawiec 

Przybliżenie możliwości praktycznego zastosowania gier 

komputerowych w procesach rekonstruowania przeszłości lub 

konstruowania scenariuszy historii alternatywnej oraz sposobów 

i zasad obowiązujących przy tworzeniu scenariuszy gier 

komputerowych opartych na autentycznych wydarzeniach, 

przeprowadzone na przykładzie konkretnego źródła 

historycznego wykorzystanego do skonstruowania przykładowej 

narracji/scenariusza gry komputerowej. 

al. Armii Krajowej 36 a 

20 osób 

 

11.30–13.30 

Archiwum rodzinne – badania 

genealogiczne krok po kroku  

mgr Alicja Adamus 

 

Praktyczna nauka korzystania z archiwalnych programów 

informatycznych i baz danych w badaniach genealogicznych, 

przeprowadzona na konkretnych przykładach i pod opieką 

pracownika archiwum państwowego. 

al. Armii Krajowej 36 a 

20 osób 

 

13.00–14.00 

Warsztaty języka hiszpańskiego 

mgr Nina Podsiedlik 

Lekcja pokazowa języka hiszpańskiego prowadzona metodą 

bezpośrednią 

al. Armii Krajowej 36 a 

15 osób 

 

10.00–10.45 



Warsztaty tańca hiszpańskiego 

mgr Nina Podsiedlik 

Spotkanie z muzyką i tańcami latynoamerykańskimi, czyli w 

kręgu salsy i bachaty 

al. Armii Krajowej 36 a 

20 osób 

 

11.00–11.15 

Warsztaty muzyki hiszpańskiej 

mgr Nina Podsiedlik 

Piosenki hiszpańskie i latynoamerykańskie w wykonaniu zespołu 

LAUDAMUS TE i studenta 1 roku Iberoznawstwa, Daniela 

Tomysa 

al. Armii Krajowej 36 a 

20 osób 

 

11.30–12.00 

Jak Inkowie grali w piłkę 

student Dawid Zębik 

Wykład przybliżający pragenezę najpopularniejszej na świecie 

dyscypliny sportowej czyli piłki nożnej, omawiający 

uwarunkowania narodzin w Mezoameryce gry w piłkę, jej 

funkcje, zasady, popularność i rolę w kulturze Inków. 

al. Armii Krajowej 36 a 

20 osób 

 

12.00–12.30 

 

BLOK DZIENNIKARSKI 

 

Kiwi, kimchi, kierowczyni... Co 

przyszły dziennikarz o zmianach w 

języku wiedzieć powinien?  

dr hab.Renata Bizior, prof. UJD 

dr hab. Dorota Suska,prof. UJD 

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 300 

11.00-11.45 

O czarnoksiężniku Gedzie, fajce 

(niekoniecznie Sherlocka Holmesa) 

oraz hejcie, czyli co wiemy lub 

czego nie wiemy o manipulacji w 

mediach  

dr Leszek Będkowski 

Warsztaty z elementami performatywnymi  al. Armii Krajowej 36a 

ilość osób 30 

12.00–12.45 

O mediach w Afryce  

Esther Ephraim 

Wykład z elementami rozmowy al. Armii Krajowej 36a 

ilość osób 30 

12.45 - 13.30 



Influencerzy a dziennikarstwo. 

Zmiana i przeobrażenia warsztatu 

dziennikarza.  

dr Konrad Ludwicki 

Wykład z elementami rozmowy al. Armii Krajowej 36a 

ilość osób 30 

13.30–14.15 

 

BLOK LITERATUROZNAWCZY 

 

Śpiewane Dwudziestolecie 

 prof. dr hab. Adam Regiewicz 

Koncert połączony z wykładem omawiającym al. Armii Krajowej 13/15 

liczba osób: 200 

10.00-11.00 

Performance / zabawy literackie  

Pociąg do literatury  

dr Anna Janek 

Performans. 
Realizacja: Przy wejściu na IV piętro należy ustawić kasę 
biletową, w której osoby zainteresowane będą mogły nabyć bilet 
na pociąg (do wyboru: POCIĄG DO POEZJI lub POCIĄG DO 
PROZY). Na korytarzu (IV piętro) przy pomocy szerokiej taśmy 
klejącej zostaną wyznaczone dwa perony, ściany po prawej i po 
lewej stronie będą wykorzystane jako boki dwóch pociągów 
(konieczne przygotowanie scenografii imitującej pociągi), w 
trzech salach (przedziałach pociągu) po lewej i po prawej stronie 
odbywać się będą, zgodnie z wybranym kierunkiem 
(poezja/proza), różne wydarzenia kulturowe typu: awangardowe 
eksperymenty literackie, tworzenie tekstu przy pomocy 
wybranych cytatów/słów losowanych z walizki, recytacja, 
słuchowisko itd.  
 

al. Armii Krajowej 36 a 

ilość osób 15 

11-.00-12.30 

Interpretacja utworu poetyckiego w 

powiązaniu z kontekstami 

kulturowymi epoki  

prof. dr hab. Elżbieta Hurnik 

W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną z udziałem 
uczestników interpretacje trzech utworów poetyckich 
reprezentujących epoki: Młodą Polskę, Dwudziestolecie, okres 
powojenny; analiza uwzględniać będzie sposób podjęcia 
wybranego motywu (tematu), warsztat artystyczny twórcy, 
światopoglądy poetyckie epoki, realia kulturowe. 

al. Armii Krajowej 36a 

ilość osób 30 

11.45 - 12.30 

Nienawiść do muzyki?  Warsztaty interpretacyjne nad poezją Zbigniewa Herberta. W 
ramach warsztatów lekturze i interpretacji zostaną poddane 
wybrane wiersze Zbigniewa Herberta, podejmujące 

al. Armii Krajowej 36a 

ilość osób 30 

2.30–13.15 



dr hab. Bartosz Małczyński problematykę muzyczną, zwłaszcza wiersz "Pana Cogito 
przygody z muzyką", w którym zostało sformułowane 
kontrowersyjne pytanie o negatywną i destrukcyjną rolę muzyki 
w historii ludzkości. Interpretacja będzie miała charakter 
kontekstowy, uwzględniający m.in. dzieła filozoficzne oraz 
utwory muzyczne, komplementarne w stosunku do 
analizowanych liryków Zbigniewa Herberta 

Warsztaty edycji  

dr Beata Łukarska  

Sherlock Holmes w świecie XVII wiecznych rękopisów al. Armii Krajowej 36a 

ilość osób 15 

11.45 - 12.30 

Minimum perswazji – maksimum 

satysfakcji. Obecność i znaczenie 

łaciny w polszczyźnie  

dr Katarzyna Janus 

Spotkanie ma na celu uświadomienie uczniom roli, jaką 
podstawowa wiedza w zakresie języka łacińskiego odgrywa w 
polskiej kulturze literackiej i systemie językowym. Po krótkiej 15-
minutowej prezentacji z elementami wykładu, zaplanowano 
ćwiczenia z zakresu etymologii, mające poszerzyć świadomość 
językową przyszłych studentów filologii polskiej. 

al. Armii Krajowej 36a 

ilość osób 15 

12.30–13.15 

 

BLOK JĘZYKOZNAWSTWA 

 

Polska –  Niemcy  

Warsztaty krajoznawcze  

dr Agnieszka Reszka 

Krótkie warsztaty krajoznawcze nt. Niemiec.  
Zakończą się quizem sprawdzającym wiedzę (w wersji 
wydrukowanej lub online). 

ul. Zbierskiego 2/4,.  

 

Liczba osób: 15 

9.00-9.45 

Niemcy na wakacje. Na szlaku 

Niemieckich Parków Narodowych  

dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper 

Warsztaty multimedialne z celem poznania najpiękniejszych 
miejsc w Niemczech i spojrzenie na kraj sąsiadów nie tylko 
przez pryzmat historii i gospodarki. 

  

English literature at a glance  

dr Anna Cholewa-Purgał 

Literacki program anglojęzyczny, przygotowany ze studentami I 
roku filologii angielskiej I stopnia, st. stacjonarnych: recytacje 
wybranych tekstów literatury anglojęzycznej przedstawione 
przez studentów; kilka piosenek w j. angielskim, quiz literacki dla 
gości. 

  



Pokazowe zajęcia z konwersacji  

mgr Agnieszka Pyziak 

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 15 

10.30-11.00 

Francja daleka i bliska  

dr Andrzej Skwara 

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 60 

9.00-9.30 

10.45-11.15 

Państwo Środka od środka. O 

Chinach i języku chińskim  

mgr Marta Kocełuch 

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 15 

09.00-9.30 

9.45 -10.15 

Mówienie po niemiecku nie boli - 

konwersacje dla początkujących 

dr Beata Rusek  

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 60 

10.30-11.00 

Model polskiej grzeczności 

językowej i jego przemiany   

dr hab. Violetta Jaros 

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 300 

09.00-9.45 

Warsztaty językowe prowadzone 

przez studentów fil. ang. "What are 

you like? or What do you like? and 

more...."  

dr Magdalena Raganiewicz, mgr Agata 

Leśniczek.  

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 300 

10.00-10.45 

Wystąpienie Youtubera (Dawida 

Popończyka I r. II st. DiKM)  

dr hab. Agnieszka Klimas 

 ul. Zbierskiego 2/4 

ilość osób: 300 

10.00-10.45 



Język angielski czyli jaki?  

dr Olga Słabońska,  

Krótki przegląd odmian, dialektów i akcentów Zbierskiego 2/4 

ilość osób 15 

11.00-11.45 

Magic and Superheroes: How the 

English and Americans Try to Fix 

the World in Their Different Ways  

dr Susanna Johnson,  
Seria krótkich wykładów na tematy dotyczące współczesnych 
realiów Wielkiej Brytanii i USA z perspektywy kultury popularnej i 
życia codziennego.  

Zbierskiego 2/4 

ilość osób 60 

12.00-12.30 

Everything Depends on the Story: 

Learn about the power of 

storytelling 

 

dr Susanna Johnson 
Seria krótkich wykładów na tematy dotyczące współczesnych 
realiów Wielkiej Brytanii i USA z perspektywy kultury popularnej i 
życia codziennego. 

Zbierskiego 2/4 

ilość osób 60 

12.45-13.15 

“2 Minutes to Midnight.” What Does 

Pop Culture Teach Us about the 

“End of the World”?  

 

dr Michał Kisiel 

Zaproponowany 45 minutowy wykład ukazuje, jak poprzez 
pogłębianie warsztatu filologicznego (w tym przypadku 
literaturoznawczego), możemy nauczyć się odczytywać „koniec 
świata” jako trop narracyjny, którym zachłysnęła się popkultura 
anglosaska. Innymi słowy, chciałbym pokazać na podstawie 
wybranych przykładów (przez Stranger Things, Don’t Look Up, 
World War Z, The Road czy tytułowy dla wykładu singiel Iron 
Maiden), w jaki sposób literaturoznawcze umiejętności 
interpretacyjne pozwalają nam wyjść poza postrzeganie figury 
końca świata jako elementu rozrywki i spektakularnej katastrofy 
oraz uczą nas czegoś o aktualnym stanie świata, w którym 
żyjemy i naszych własnych lękach i obawach.  

Zbierskiego 2/4 

ilość osób 300 

13.00-13.45 

 

BLOK FILOZOFICZNY 

 

Laboratorium eksperymentów 
myślowych  
 
 
 

Czasami, aby odkryć coś naprawdę niezwykłego, nie trzeba 

dysponować Wielkim Zderzaczem Hadronów, Kosmicznym 

Teleskopem Hubble’a ani też kosztownym laboratorium 

zawieszonym gdzieś wysoko na okołoziemskiej orbicie. Okazuje 

się, że ważnych odkryć dokonuje się bardzo często w 

al. Armii Krajowej 36a,  

 

9:45-10:30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr Grzegorz Sitek 

laboratoriach naszych umysłów. Trzeba tylko wiedzieć, jaką 

aparaturę mamy tam do dyspozycji oraz jak się nią poprawnie 

posługiwać. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie trzeba 

przy tym nawet wychodzić z domu. Wystarczy tylko ułożyć się w 

wygodnej pozycji, zamknąć oczy a następnie wprawić w ruch 

maszynę wyobraźni.  

Podczas warsztatów przedstawiona zostanie problematyka 

eksperymentów myślowych oraz rola, jaką pełnią one w nauce 

oraz w praktyce życia codziennego. Po zapoznaniu się z 

podstawowymi narzędziami dostępnymi w laboratoriach naszych 

umysłów, uczestnicy „wmyślą” się w umysły wielkich filozofów, 

fizyków i matematyków, a następnie sami spróbują rozwiązać 

problemy, nad którymi wielcy tego świata latami łamali sobie 

głowy. 

Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, 
dokąd zmierzamy? Pytajcie 
Kosmos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
dr Marek Perek,  
dr Grzegorz Sitek 

Zapraszamy na panel filozoficzno-kosmologiczny, z aktywnym 

udziałem słuchaczy, który poświęcony będzie problemowi 

poszukiwania przez ludzkość własnej tożsamości, poprzez 

odkrywanie naszych więzów z Wszechświatem. W tym celu 

przyjrzymy się wskazówkom zawartym w mitach, filozofii oraz w 

naukach szczegółowych. W trakcie spotkania podyskutujemy 

m.in. o następujących sprawach: 

• Dlaczego Majowe w składaniu krwawych ofiar byli 

obsesyjnie zapatrzeni w Wenus? 

• Dlaczego Marek Antoniusz, cesarz i filozof, nakłaniał, by 

kochać Kosmos tak, jak się kocha swoje miasto? 

• Dlaczego zasada antropiczna, powstała w ramach teorii 

Wielkiego Wybuch, odrodziła ideę o  wyjątkowości 

rodzaju ludzkiego i naszego kosmicznego domu? 

 

al. Armii Krajowej 36A,  

 

10:30-11:15 

Skąd zło? - Czy można zło 
zrozumieć?  
 

Pośród mnogości ważnych dla człowieka pytań szczególne 

znaczenie ma udzielenie odpowiedzi na te z nich, które w 

al. Armii Krajowej 36A,  

 

11:15-12:00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD 
oraz studenci roku magisterskiego 
filozofii. 

sposób najbardziej bezpośredni związane są z naszą 

egzystencją. Pośród nich znajdują się odwieczne pytania 

dotyczące istoty zła oraz związane z tym niekończące się próby 

jego usunięcia. 

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji 

oraz wspólnych poszukiwań odpowiedzi m.in. na następujące 

pytania z zakresu filozofii zła: 

• Zła wola czy głupota ludzka? 

• Kara za grzech czy niewytłumaczalny los ludzki? 

• Czy jesteśmy złem radykalnie narażeni? 

• Mowa nienawiści – co złego jest w hejcie? 

• Uwolnić się od zła – etyka czy neuropsychiatra? 

• Za L. Kołakowskim: „Czy diabeł może być zbawiony”? 

 

 

 
 


