
Środy z polonistyką
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 
Szanowni Nauczyciele,

mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do uczestnictwa w  cyklu 
spotkań organizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pt. 
„Środy z polonistyką”.

Raz w  miesiącu trzech wykładowców Instytutu Filologii Polskiej i  Logopedii będzie 
prowadzić wykłady dla zaproszonych uczniów klas humanistycznych z liceów z Łodzi 
i województwa łódzkiego. Tematyka wykładów została dobrana tak, aby zainteresować 
młodzież polską kulturą, literaturą i językiem, budować więź z tym, co polskie, poszerzać 
humanistyczne horyzonty, a  jednocześnie stanowić pomoc w  przygotowaniach do 
egzaminu dojrzałości. Zaproponowane przez wykładowców tematy — dotykające 
zagadnień literaturoznawczych i językoznawczych zarówno z perspektywy historycznej, 
jak i współczesnej — zbiegają się z ich naukowymi zainteresowaniami i prowadzonymi 
badaniami. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny spotkań.

Spotkania będą odbywać się w  budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego (Łódź, ul. Pomorska 171/173).

Zapisy przyjmujemy na wszystkie trzy wykłady proponowane w danym dniu. 

Inicjatywa objęta została patronatem  
Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej  
oraz Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii dr hab. prof. UŁ Danuty Kowalskiej

 

Na zajęcia obowiązują zapisy!
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na wykłady przyjmuje: 
Joanna Mordzak 

joanna.mordzak@uni.lodz.pl 
504 828 823

UWOLNIJ UMYSŁ



W  sumie w  semestrze zimowym proponujemy pięć spotkań, podczas których 
wygłoszonych zostanie piętnaście półtoragodzinnych wykładów. Harmonogram zajęć 
przedstawia się następująco:

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Małgorzata Mieszek 
Główne tematy poezji polskiego baroku – od miłości i rozkoszy do próchna i śmierci

(11.15-12.45) dr Magdalena Lachman
Miasto w literaturze – literatura w mieście

(13.00-14.30) dr Anita Pawłowska-Kościelniak 
Dlaczego zjeżony z gniewu jerzyk poleciał do Gniewa? Zagadki polskiej fleksji  
i ortografii z perspektywy historycznej

(9.30-11.00) dr hab. Katarzyna Kaczor-Scheitler 
Mistycyzm hiszpański w poezji polskiego baroku

(11.15-12.45) dr Iwona Dembowska-Wosik 
Od nieporozumień do porozumienia. Podstawy komunikacji międzykulturowej

(13.00-14.30) dr Magdalena Kuran 
Czy w średniowiecznej bibliotece panowała cisza? O tym i innych tajemnicach dawnych bibliotek

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Agnieszka Wierzbicka 
Poznajemy style językowe – styl publicystyczno-dziennikarski

(11.15-12.45) dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska 
Przeszłość w języku zamknięta

(13.00-14.30) dr hab. prof. UŁ Grażyna Zarzycka 
Typy zakłóceń w komunikacji międzykulturowej

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Adam Mazurkiewicz 
Katedra Jacka Dukaja – tekst i kontekst(y)

(11.15-12.45) dr Anetta Gajda  
Schematyzm czy kreacyjność? Memy internetowe jako nowy gatunek dyskursu

(13.00-14.30) prof. dr hab. Ewa Woźniak 
Od murarki do gościni, czyli o dziejach nazw żeńskich w polszczyźnie

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Katarzyna Jachimowska 
Język polski a język migowy – dwa systemy, dwa światy

(11.15-12.45) dr Magdalena Wasąg  
Mistrzowie inwencji. Ptaki w sztuce i literaturze

(13.00-14.30) dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk 
Czy wolność przeszkadza w tworzeniu (literatury)?

21 września 2022

19 października 2022

23 listopada 2022

14 grudnia 2022

11 stycznia 2023
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