
 

 

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykłady i warsztaty o 
charakterze popularnonaukowym dla szkół ponadgimnazjalnych organizowane w ciągu 
całego roku akademickiego 2022/2023. 
 
Warsztaty i wykłady prowadzone są przez pracowników Instytutu Filologii Germańskiej i 
obejmują zagadnienia literaturoznawcze, kulturoznawcze, językoznawcze oraz mogą być 
przeprowadzone w języku polskim lub niemieckim. 
 
Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną poprzez formularz google dostępny na 
stronie Instytutu Filologii Germańskiej UWr.: www.ifg.uni.wroc.pl > inicjatywy edukacyjne > 
wykłady. 
 
Kontakt: 
dr Michał Smułczyński, 
pl. Biskupa Nankiera 15B, 50-140 Wrocław, michal.smulczynski@uwr.edu.pl  
 
 
 

Tematy warsztatów pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UWr. dla szkół 
średnich (warsztaty w jęz. polskim lub niemieckim) 

 
 
 
 
dr hab. Józef Jarosz 

1. Duński łatwiejszy niż myślisz 
 
 
dr Alina Jurasz 

1. Kulturemy. Dlaczego czasami komunikacja spełza na niczym. 
 
 
dr hab. Grzegorz Kowal 

1. Bajki czy baśnie braci Grimm? 

2. Friedrich Nietzsche – życie, dzieło, recepcja i legenda 

3. Janusz Korczak – życie, dzieło, recepcja i legenda 

4. Co poeta miał na myśli? 
 
 
prof. dr hab. Tomasz Małyszek 

1. Tajemnice baśni braci Grimm 
 
 
dr Kalina Mróz-Jabłecka, dr Tomasz Jabłecki 

1. Mumie, czarownice, gusła i zabobony w barokowych drukach śląskich. 

2. Śląskie kazania pogrzebowe jako źródło wiedzy nt. życia panien, żon i matron w XVII 
w. 

3. Co jedzono i jak zachowywano się przy stole w XVII wieku? 
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dr Michał Smułczyński 

1. Nie tylko klocki Lego – z czego słynie Dania? 
 
 
prof. dr hab. Janusz Stopyra 

1. Osobliwości gramatyczno-leksykalne języka duńskiego 
 
 
prof. dr hab. Joanna Szczęk 

1. Deutsche Phraseologie in der Praxis / Niemiecka frazeologia w praktyce 

2. (Un)Höflichkeit in Deutschland und Polen / (Nie)grzeczność w Niemczech i w Polsce 

3. Stereotype über Deutsche und andere Nationen in der Sprache / Stereotypy o 
Niemcach i innych narodach w języku 

4. Es wird nicht nur mit den Augen gegessen – Zur deutsch-polnischen und polnisch-
deutschen Übersetzung von Speisebezeichnungen / Jemy nie tylko oczami – 
niemiecko-polskie i polsko-niemieckie tłumaczenie nazw potraw 

5. Neinsagen in Deutschland und im Deutschen leicht gemacht? / Odmowa i 
odmawianie w Niemczech i w języku niemieckim – Czy naprawdę takie proste? 

6. Die Kunst des Komplimentierens in Deutschland und im Deutschen / Sztuka 
komplementowania w Niemczech i w języku niemieckim 

7. Wie gedruckt lügen – Wie lügen wir in und mit der der Sprache / Kłamać jak z nut – 
Jak kłamiemy w języku i przy pomocy języka? 

 
 
dr hab. Rafał Szubert 

1. Wspólnota interpretacyjna a znaczenie 
 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


