
Dzień Polonistów 2018

09:00/10:00
prof. Krzysztof Uniłowski / Historia 
w literaturze fantasy (na przykładzie twórczości 
Andrzeja Sapkowskiego) / s. 107

prof. Aldona Skudrzyk / ,,Co chcesz przez 
to powiedzieć?" - czyli jak działa język / s. 303 

prof. Danuta Opacka-Walasek / „Poezja jest 
sztuką empatii”. O wierszach Zbigniewa Herberta 

i Stanisława Barańczaka / SRW 

23/03/2018

10:15/11:15
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dr hab. Filip Mazurkiewicz / „Jeszcze Polska nie 
umarła”, czyli co można powiedzieć o polskim hymnie 
państwowym / s. 010 

mgr Marzena Boniecka / „Ale co ty z tego 
będziesz miał/a?!”. Literatura, kasa and… biedna 
polonist(y)ka i ubogi pisarz / s. 415 

dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek / Oko 
i pamięć. Od „Królowej Śniegu” do współczesnych 
tekstów literackich / SRW 

dr Katarzyna Szopa / „Rewolucja zaczyna 
się od kobiet”. Feministyczna lektura 

„Antygony” / s. 107 
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny / Radość 
interpretacji (na przykładzie poezji Mirona 
Białoszewskiego) / s. 103 

dr Marzena Walińska / Jak mówić, by 
przemówić? Warsztaty retoryczne / s. 401 

dr Karolina Jędrych / Jak przetwarzać 
poezję? Romantycznie i młodopolsko na YT / 

s. 303 

dr Aleksandra Kalisz / Jedna czy wiele 
(tele)wizji? Świat przedstawiony wybranych 

programów w obliczu globalizacji / s. 502 
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11:30/12:30 3

dr Bernadetta Ciesek / Jak grzecznie odmówić? 
O strategiach grzecznościowych uwag kilka / s. 502 

dr Magdalena Kokoszka / Śmiech 
w poezji Bolesława Leśmiana / s. 412 

dr hab. Tomasz Nowak / Mowa ludzka pod 
mikroskopem, czyli wycieczka po laboratorium 

językowym / s. 303 

prof. Małgorzata Kita / Z salonu do sieci. 
O języku dyplomacji / s. 010 

prof. Aleksandra  Niewiara / Piękno polszczyzny 
w jej odmianach regionalnych / s. 209 

dr Monika Glosowitz / Dlaczego digital 
potrzebuje polonistów? / s. 415 

dr Michał Kłosiński / „Cołki tydzień 
 w Katowicach” - jak zrobić grę 
planszową? / s. 103 

dr hab. Piotr Bogalecki / Gościnność 
literatury / s. 401 
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Uniwersjada Polonistyczna 

Rozstrzygnięcie konkursu 
Punkt krytyczny 

13:30

Event!
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ZAPRASZAMY! 
Chęć udziału w zajęciach 

należy zgłosić pod numerem 
 660   178   014 

w godzinach 
9.00-15.00 

od 1 do 15 marca. 


