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Prof. Romuald Cudak  

Ściągnij buty, włóż kapcie. O kulturach wysokiego kontekstu na 

przykładzie kultury japońskiej 

Wykład prezentuje najważniejsze elementy kultury japońskiej, zwłaszcza z zakresu 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej dotyczącej grzeczności i etykiety w kontakcie z 

cudzoziemcami. Kultura japońska służy tu jako przykład tzw. kultury wysokiego 

kontekstu, która występuje również w Chinach i Korei. 

 

O wierszach, które się ogląda i których się słucha. Reanimacje poezji 

współczesnej 

Wykład prezentuje te współczesne działania artystyczne, które twórcy nazywają 

poezją, ale które wychodzą daleko poza koncepcję poezji jako sztuki słowa. 

Działania tego typu są interpretowane jako forma ratunku „tradycyjnej” poezji 

współczesnej. 

 

Ekfrazy 

Wykład prezentuje sposoby przywołań dzieł sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej przez 

teksty współczesnej poezji polskiej.  

 

Prof. Małgorzata Kita  

Marketingowa moc miłości w mediach  

Wykład dotyczy wykorzystywania mówienia o miłości, czyli o sprawach prywatnych i 

intymnych, w mediach, a zatem w przestrzeni publicznej. Upublicznianie 

(„sprzedawanie”) miłości jest przejawem łamania tabu albo, mówiąc inaczej, kultury 

transparencji. 

 

Czy istnieje polska miłość?  

Miłość jest uczuciem i relacją międzyludzką, które są znane w wielu kulturach, choć 

nie są czymś uniwersalnym. W wykładzie autorka szuka odpowiedzi na pytania o 

obecność miłości w tekstach osadzonych w polskiej kulturze i o przejawy/style 

polskiego mówienia o miłości. 

 

Prof. Jolanta Tambor  

Języki w świecie - jak je policzyć? 

Nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby języków na świecie. Wynika to z 

bardzo wielu przyczyn. Języki umierają, giną, ale także się odradzają. Niektóre 

dokumenty wypracowane w instytucjach unijnych każą inaczej spojrzeć na kwestie 

języków i odróżnianie ich od dialektów i gwar. Rozkład języków na lądach świata nie 
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jest równomierny. Czym są języki? Dlaczego w pewnych zakątkach globu jest ich 

wiele, a w innych z kolei bardzo mało? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest 

fascynującym zajęciem. 

 

Językowo-kulturowe obrazy świata (język a postrzeganie rzeczywistości) 

Język wpływa na postrzeganie rzeczywistości. Kultura kraju, narodu, grupy 

etnicznej uzależniona jest od języka, za pomocą którego jest wyrażona. Język w 

pewnym sensie kreuje fakty kulturowe. Grzeczność, etykieta, barwy świata, natura, 

ale i charaktery ludzkie - widzenie tego wszystkiego jest spolaryzowane przez język, 

którym się posługujemy. 

 

Dr hab. Aleksandra Achtelik  

Relacje międzykulturowe, a komunikacja kultur 

Zajęcia poświęcone są kategorii różnicy i podobieństwa w obszarze wzorów 

kulturowych funkcjonujących w odmiennych kręgach kulturowych. Interesować nas 

będą rytuały społeczne, obszar komunikacji pozawerbalnej i werbalnej w kontekście 

pojawiania się niezrozumienia i tworzenia się napięć w kontaktach pomiędzy 

przedstawicielami różnych kultur. 

 

Kultura cywilizacji - wynalazki odrodzeniowe 

Zajęcia dotyczą kultury materialnej okresu renesansu. Poprzez świat przedmiotów 

wraz ze słuchaczami dokonujemy rekonstrukcji dwóch kategorii kulturowych - 

ciągłości i zmiany tym samym pokazując różnice mentalne pomiędzy 

społecznościami średniowiecznymi oraz odrodzeniowymi. Namysł badawczy 

związany jest także z próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego mimo pojawienia się 

niektórych rozwiązań technicznych przed epoką renesansu nie zostały one 

zaadaptowane na szerszą skalę.  

 

Dr Katarzyna Frukacz  

Reporter i inne kultury – o relacjach międzykulturowych we współczesnym 

reportażu literackim 17 grudnia 

Tematem zajęć będą wybrane polskie reportaże literackie, ilustrujące trzy odmienne 

typy relacji międzykulturowych: wzajemny stosunek mieszkańców północnej i 

południowej półkuli świata,  problem konfliktów narodowych i etnicznych oraz 

kategorię interkulturowego dialogu. W czasie wykładu zostaną zaprezentowane 

książki współczesnych reportażystów młodego pokolenia – m.in. Wojciecha 

Tochmana, Mariusza Szczygła i Jacka Hugo-Badera – a także dorobek Ryszarda 

Kapuścińskiego, nazywanego „ojcem polskiego reportażu” oraz „tłumaczem kultur”. 

 

Dr Wioletta Hajduk-Gawron (drugi semestr) 

Kultura i literatura polska w komiksowych planszach.  

Zajęcia mają na celu przedstawienie funkcjonowania polskiej literatury i kultury w 

nieco niedocenianym medium – w komiksie, który w  słowach i grafice oddaje ducha 

naszych czasów i być może narodu. Uczniowie dowiedzą się, które polskie teksty 

literackie przeniesiono na komiksowe plansze (również zagraniczne), porównają dwa 
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dzieła: literackie i komiksowe i wreszcie sami spróbują stworzyć dialogi do historii 

obrazkowej.  

 

Dr Marcin Maciołek  

W benedyktyńskim skryptorium, czyli o tym jak w średniowieczu tworzono 

książki rękopiśmienne 

Wykład traktuje o roli i sposobach wytwarzania książek w epoce średniowiecza. 

Uczniowie dowiedzą się, jakie czynności składały się na powstanie średniowiecznych 

kodeksów rękopiśmiennych, a na przykładzie Psałterza floriańskiego (zabytku 

piśmiennictwa polskiego, pochodzącego z przełomu XIV i XV w.) zapoznają się z 

techniką zdobienia manuskryptów. Ponadto dowiedzą się, czym była tzw. książka 

ksylograficzna i jaką rolę odegrał druk w rozwoju kultury. Wkład stanowi znakomite 

uzupełnienie zajęć dotyczących epoki średniowiecza. 

 

„Cały nasz dialog to gigabajty bzdur” (Sylwia Grzeszczak), czyli o 

oddziaływaniu rzeczywistości komputerowej i technicznej na język polski 

Wykład dotyczy wpływu, jaki technika i komputery wywierają na rozwój 

polszczyzny. Uczniowie dowiedzą się, na czym polega technicyzacja języka ogólnego i 

w jaki sposób dokonuje się determinologizacja nazw specjalnych. Spotkanie będzie 

okazją, by zastanowić się między innymi nad tym, skąd biorą się używane na co 

dzień metaforyczne określenia: dodać gazu, zatankować, bujda na resorach, mieć 

zielone światło czy nowsze zresetować się, dostać bana albo zawiesić się. Wykład 

pozwoli uzmysłowić sobie młodzieży, że rozwój języka nie jest procesem 

zakończonym, ale odbywa się stale, niejednokrotnie na naszych oczach i uszach. 

 

Dr Agnieszka Tambor  

Polscy filmowcy w Hollywood 

Zajęcia zapoznają uczniów z twórczością polskich filmowców, którzy pracują przy 

znanych amerykańskich produkcjach. Polscy operatorzy, kompozytorzy, 

scenografowie - to jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych, a filmy takie 

jak "Harry Potter" czy "Piraci z Karaibów" to produkcje, które bez Polaków 

wyglądałyby zupełnie inaczej.  

 

Co łączy „Klan” i „ Żywe trupy” czyli serial telewizyjny jako element 

współczesnej kultury masowej 

Zajęcia zapoznają uczniów z charakterystyką najważniejszych serialowych 

gatunków takich jak: opera mydlana, telenowela i sitcom. Porównane zostaną 

najpopularniejsze polskie i zagraniczne seriale oraz ich wartości realioznawcze i 

estetyczne. 

 

Mgr Zoriana Buń  

Lwów w twórczości Adama Zagajewskiego 

Podczas zajęć zostanie podjęty temat tożsamości Adama Zagajewskiego oraz miejsce 

Lwowa w jego twórczości. Podczas interpretacji, między innymi takich utworów, jak 

Dwa miasta, Jechać do Lwowa, Czy należy odwiedzać miejsca święte, jako tło 

zostanie wykorzystana biografia autora.  
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Mgr Agata Rudzińska  

Czy teatr telewizji różni się od filmu? 

Zajęcia zapoznają uczniów z gatunkiem teatru telewizji. Jest to bardzo ważne 

zjawisko w polskiej kulturze, uczniowie dowiedzą  jak gatunek się rozwijał i co jest 

dla niego charakterystyczne. Poznają jego główne nurty i ocenią jaką rolę w jego 

rozwoju odgrywa postęp technologiczny. 

 

 


