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ŚWIĘTO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UG

Wszystkich studentów, doktorantów 

i pracowników zapraszamy 

na Święto Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Gdańskiego, 

które odbędzie się 

w piątek 7.06.2019

o godz. 11.30 w Sali Teatralnej 

w budynku Neofilologii, 

ul. Wita Stwosza 51.





W RAMACH X. FESTIWALU 

BETWEEN.POMIĘDZY WYKŁAD 

I WARSZTAT ANTONIEGO LIBERY

W ramach X. Festiwalu Between.Pomiędzy

ISLAND.WYSPA w poniedziałek 13 maja 2019 

zapraszamy na wykład i warsztat wybitnego 

pisarza, tłumacza i literaturoznawcy Antoniego 

Libery na Wydziale Filologicznym.

12.00 Rozmowa Sofokles, Racine i libretta – spotkanie 
z Antonim Liberą, Budynek Neofilologii, ul. Wita 

Stwosza 51, Kampus Gdańsk-Oliwa, aula 21.

14.30 Warsztaty dyskusja o warsztacie tłumacza 

z Antonim Liberą (Brytanik Racine’a) Wydział 
Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Kampus Gdańsk-

Oliwa, aula 1.47.



W RAMACH X. FESTIWALU 

BETWEEN.POMIĘDZY. POKAZ FILMU 

DOKUMENTALNEGO 

„DREAMLAND”

Poniedziałek, 13 maja 2019, godz. 

18.00, Uniwersytet Gdański, Wydział 
Neofilologii, Sala Teatralna. 

Wstęp wolny. 

Rezerwacje wejściówek pod 

adresem: 

between2019.island@gmail.com

Po pokazie filmu spotkanie z 

reżyserem Stanisławem Berbeką

poprowadzi Marta Maciejewska.

mailto:between2019.island@gmail.com


WRĘCZENIE NAGRODY PRAGNELL SHAKESPEARE 

AWARD PROF. DR. HAB. JERZEMU LIMONOWI

Prof. dr hab. Jerzy Limon z Instytutu Anglistyki 

i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym, 

dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, 

został tegorocznym laureatem prestiżowej 

nagrody Pragnell Shakespeare Award. 

Nagroda przyznawana jest za wybitne 

osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy 

na temat dzieł Williama Szekspira oraz znaczący 

wkład w zrozumienie jego twórczości. 

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 27 

kwietnia 2019 w Stratfordzie.

Tradycyjnie towarzyszyła ona uroczystym 

obchodom Urodzin Szekspira w jego rodzinnym 

mieście.



KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Maciej 

Michalski, prof. UG, zaprasza na uroczystość posadzenia 

na terenie Bałtyckiego Kampusu UG pamiątkowego 

dębu w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”, 

polegającej na sadzeniu w przestrzeni publicznej 

dębów, poświęconych upamiętnieniu ofiar zbrodni 

katyńskiej. 

Na Kapusie UG zostanie posadzony dąb dla uczczenia 

pamięci kpt. Józefa Książka, którego córka, prof. 

Małgorzata Książek-Czermińska całe swoje zawodowe 

życie poświęciła pracy na polonistyce gdańskiej.

Uroczystość odbędzie się 15 maja (środa) o godz. 11.00 

obok Wydziału Filologicznego przy wschodniej ścianie 

budynku, od strony gmachu Biblioteki Głównej UG.



WYKŁADY MISTRZOWSKIE 2018/2019

W ramach cyklu Wykłady mistrzowskie

w środę 22.05.2019 w Sali Teatralnej 019

w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego, 

ul. Wita Stwosza 51, o godz. 13.15 

odbędzie się wykład

prof. dr hab. Feliks Czyżewski UMCS Lublin

zatytułowany

Polsko-ukraińskie pogranicze językowo-kulturowe 

(na przykładzie Euroregionu Bug). 

Problemy metodologiczne.



DZIEŃ SŁOWIAŃSKIEGO PIŚMIENNICTWA I KULTURY 

ORAZ W UROCZYSTOŚCI 210. ROCZNICY URODZIN 

MIKOŁAJA GOGOLA

 W dniach 20-28 maja 2019 roku Instytut 

Rusycystyki i Studiów Wschodnich zaprasza 

do udziału w Dniu Słowiańskiego Piśmiennictwa 

i Kultury oraz w uroczystościach 210. rocznicy 

urodzin rosyjskiego 

pisarza, poety, dramaturga i publicysty, 

klasyka literatury rosyjskiej – Mikołaja Gogola.

 Serdecznie zapraszamy do udziału 

w wykładach, pokazach filmowych, spektaklu 

oraz do zapoznania się z adaptacjami 

teatralnymi i tłumaczeniami literackimi 

w wykonaniu studentów Instytutu Rusycystyki 

i Studiów Wschodnich.



SEMINARIUM TO 

BORDER SEMINAR

'BORDERLANDS' 



WYKŁADY SANTIAGO 

VAQUERA-VASQUEZ

W INSTYTUCIE 

ANGLISTYKI 

I AMERYKANISTYKI



WYKŁAD ANGLO-WALIJSKIEJ POETKI, 

TŁUMACZKI I KRYTYCZKI LITERACKIEJ 

HILARY DAVIES 

Wykład pt. The Gates of Perception: Poetry and 

Pictorial Image, Other Worlds wygłosi anglo-

walijska poetka, tłumaczka i krytyk literacki Hilary 

Davies w ramach serii Texts, Images and Us

organizowanej przez Katedrę Kultur i Literatur 

Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i 

Amerykanistyki. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

studentów i pracowników we wtorek 14 maja, 

godz. 9.45-11.15, sala 021.



INTERDYSCYPLINARNA 

KONFERENCJA NAUKOWA 

(NIE)POKÓJ W TEKSTACH 

KULTURY XIX-XXI W. 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU



CZY MOŻEMY JESZCZE URATOWAĆ NASZĄ 

PLANETĘ? - ROZMOWA

PROF. ANNY FILIPOWICZ Z PROF. EWĄ BIŃCZYK

Środa, 22 maja | 20:00 | sala Warszawa

Gdyńskie Centrum Filmowe Plac Grunwaldzki 2

Bilety 12-18 zł

Rozmowa profesor Anny Filipowicz z profesor 

Ewą Bińczyk: Czy człowiek zniszczy życie 

na Ziemi? Czy możemy jeszcze uratować naszą 

planetę? po pokazie filmu „Antropocen: epoka 

człowieka” reż. Jennifer Baichwal, Nicholas de 

Pencier i Edward Burtynsky.



NASZA DOKTORANTKA ELŻBIETA BENKOWSKA

LAUREATKĄ NAGRODY SPECJALNEJ STOWARZYSZENIA 

AUTORÓW ZAIKS SCRIPT PRO

Nasza doktorantka Elżbieta Benkowska otrzymała 

Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Autorów Zaiks SCRIPT 
PRO w wysokości 10 000 zł za scenariusz pt. „Orunia 

4ever”. Laureatka odebrała nagrodę 4 maja 2019 

podczas uroczystej na festiwalu Mastercard Off Camera

w Krakowie.

SCRIPT PRO jest najważniejszym polskim konkursem 

dla scenarzystów będących na początku kariery. 

Zgłaszający się twórca może mieć na koncie 

najwyżej dwa pełnometrażowe filmy fabularne 

zrealizowane według swoich tekstów. 

Dla scenarzystów konkurs jest szansą na rozwój, a dla 

producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset 

zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę.



PIA ŠLOGAR, DOKTORANTKA WYDZIAŁU 

FILOLOGICZNEGO WYBRANA DO RADY DORADCZEJ 

DS. MŁODZIEŻY PRZY RADZIE EUROPY 

Pia Šlogar, doktorantka Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego, została wybrana do Rady 

Doradczej ds. Młodzieży przy Radzie Europy na kadencję 

2020-2021. Pia Šlogar od 2015 roku jest członkinią Klubu 

Studenckiego „Pomorania” oraz od marca 2018 roku 

skarbnikiem organizacji Youth of European Nationalities, 

z ramienia której kandydowała do Advisory Council on 

Youth. Rada Doradcza ds. Młodzieży przy RE składa się 

z 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych i ma 

na celu ustanawianie priorytetów oraz standardów pracy 

Rady Europy w obszarze polityki dotyczącej młodych 

osób.

Naszej doktorantce serdecznie gratulujemy!



NASZE STUDENTKI ZWYCIĘŻCZYNIE ODYSEI 

UMYSŁU JADĄ DO FINAŁ USA

Dwie drużyny reprezentujące ACK UG w tegorocznej 

edycji Odysei Umysłu uzyskały dwie nagrody I stopnia. 

W zespole tym zalazły się studentki zarządzania 

instytucjami artystycznymi, teatrologii i kulturoznawstwa 

na Wydziale Filologicznym UG: Paulina Niedzielska, Julia 

Podlewska, Maria Jabłońska, Maria Izabela Krużyńska, 

Monika Chybowska i Weronika Sydow. Tym samym dostały 

szanse, aby reprezentować Polskę na 40. Finałach 

światowych Odysei Umysłu w East Lansing w USA. 

Finały Ogólnopolskich eliminacji odbyły się 30-31 marca 

(sobota-niedziela) w Parku Naukowo-Technologicznym 

w Gdyni. 

Serdecznie gratulujemy!

Nasze studentki zbierają pieniądze na wyjazd na zrzutka.pl

https://zrzutka.pl/svp8wd


I KONKURS RECYTACJI POEZJI ROSYJSKIEJ



SZKOLENIE Z OCHRONY WŁASNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ

Zapraszamy studentów na szkolenie z zakresu Ochrony 
własności intelektualnej, które jest obowiązkowe dla 
studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, I i II stopnia.

Terminarz spotkań: 
https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/87652/szkolenie_z_
ochrony_wlasnosci_intelektualnej

Osoby, które nie mogą stawić się w wyznaczonym 
terminie, przychodzą w innym i wpisują się 
na DODATKOWĄ listę: nr albumu, nazwisko, imię, 
kierunek.

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/87652/szkolenie_z_ochrony_wlasnosci_intelektualnej


NOWY KIERUNEK 2019/20

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH

 Produkcja Form Audiowizualnych prowadzona 
w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym 
UG to nowy kierunek studiów licencjackich 
(stacjonarnych i niestacjonarnych) o profilu praktycznym, 
którego celem jest przygotowanie absolwenta 
do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku 
audiowizualnym w zawodzie producenta. Absolwent 
będzie posiadał kompletny zasób umiejętności 
praktycznych oraz wiedzy teoretycznej umożliwiających 
mu rozpoczęcie działalności producenta filmowego/ 
audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej 
na dowolnym stanowisku.

 Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w branży 
filmowej (w pionie produkcyjnym – od developmentu po 
realizację i postprodukcję), w produkcji telewizyjnej, 
w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, 
w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą 
koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także 
firmach dystrybucyjnych i PR-owych.



MOST



POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ AULI 2019

Więcej informacji na fb: https://www.facebook.com/events/2157668170993298/

https://www.facebook.com/events/2157668170993298/


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 Mikołaj Rychło, Contrasting Cognates in Modern 
Languages from a Diachronic Perspective, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019.

 The book presents a convincing attempt at combining 
contrastive analysis as applied to modern languages with a 
diachronic approach. The author analyses collected Polish-
English cognates, referring to their Proto-Germanic and Proto-
Slavic forms, and goes on to explain their relationship at the 
level of Proto-Indo--European. He investigates their similarities 
and disparities thoroughly, while illuminating the phonological, 
morphological and semantic processes that occurred in the 
development of the languages under comparison or in their 
prehistories. 

 Dr Mikolaj Rychlo has elaborated convincing 
methodological criteria for researching Polish-English cognates, 
which he skilfully develops, discussing not only evident and 
probable cases, but also controversial and difficult ones. The 
work under review is innovative both for methodological 
reasons and also by virtue of the author's approach to the 
issue of a Polish-English linguistic affinity. I recommend the study 
as being a major scientific contribution to the fields of 
contrastive and diachronic research.

 prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 Ewa Rogowska-Cybulska, Powtarzali za-łom-za-łom-
za-łom i tak powstała Łomza..., Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego 2018.

 Autorka na podstawie obszernej literatury 
przedmiotu przedstawia koncepcje 
interpretowania istoty etymologii 
nienaukowej/ludowej – porównuje różne ujęcia i 
zajmuje wobec tych poglądów własne 
stanowisko. Trafne jest potraktowanie etymologii 
nienaukowej „jako pewnego fenomenu 
językowo-kulturowego”. Książka prezentuje 
wysoki poziom naukowy, wzbogaca nie tylko 
językoznawstwo polonistyczne, ale również – i to 
przede wszystkim – językoznawstwo teoretyczne i 
ogólne.

Z recenzji prof. Tadeusza Lewaszkiewicza



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 Grażyna Tomaszewska, Dariusz Szczukowski, 
Adaptacje. Szkolne użycia ponowoczesnych 
(anty)teorii literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego 2018.

 Książka jest zbiorem artykułów, w których przedstawiono 
rezultaty testowania w praktyce szkolnej narzędzi 
dydaktycznych wypracowanych w ramach projektu 
Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka. 
Autorzy artykułów prezentują możliwości i ograniczenia 
wykorzystania na lekcjach polskiego różnych strategii 
interpretacyjnych. 

 Pojęcie „adaptacji" odsyła do łacińskiego słowa adaptatio
oznaczającego przyswojenie. W książce nie chodzi jednak 
o proste przełożenie, „przeróbkę" zdobyczy teorii literatury 
czy ponowoczesnego literaturoznawstwa na język 
dydaktyki, które miałoby charakter skończony i ostateczny. 
W zaproponowanym tutaj rozumieniu dydaktyka 
miałaby być formą „przejściówki" (adaptora) między 
polonistyką akademicką a polonistyką szkolną. 
Adaptacje (liczba mnoga jest nieprzypadkowa) mają 
charakter niedokończony, polimorficzny, dotyczą rożnych 
poziomów wzajemnych oddziaływań uniwersytetu na 
szkołę i szkoły na uniwersytet.

https://wyd.ug.edu.pl/node/87514


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 Beata Jędrzejczak, Słownik sloganów reklamujących 
polskie marki terytorialne, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego 2018.

 Slogany reklamowe bywają opisywane jako najprostsze i 
najbardziej skuteczne komunikaty, za pomocą których nakłania się 
do kupna czegoś, co ani nie jest dobre, ani potrzebne, ani w ogóle 
takie, jakie według sloganu miałoby być Mimo to o sloganach 
mówi się dużo, zarówno o tych nijakich, szablonowych lub 
zaskakujących absurdem, nietrafionych albo irytujących, jak i o 
tych wywołujących najgłębsze emocje, wzruszających i dziwnym 
sposobem angażujących odbiorcę, a także o tych dobrych 
nieoczekiwanie - śmiesznie niemądrych albo intrygująco 
banalnych. Wokół haseł reklamowych krążą pewne legendy: o 
tajemniczych przyczynach zawrotnej kariery jednych i o 
bezwzględnym fiasku innych, o rywalizacji w sposobach dotarcia 
do adresatów czy o rekordowych honorariach dla ich autorów.

 Pierwszy tom Słownika sloganów reklamujących polskie marki 
terytorialne to próba inwentaryzacji i opisu haseł, które 
reklamowały Polskę i leżące w jej obrębie województwa od 1991 
do końca 2016 roku. Ich zbiór stanowi ciekawy dokument epoki, w 
jakiej powstały. Ich opis jest dowodem na nieograniczone 
możliwości perswazyjnego wykorzystania języka i - niekiedy - na 
ograniczoną świadomość środków językowych u ich nadawcy.



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 Kaszubski wanożnik po Gdańsku, M. 
Borzyszkowska-Szewczyk, C. Obracht-
Prondzyński, B. Cirocka, Instytut Kaszubski, Gdańsk 
2018.

 Jedną z form popularyzowania wiedzy o Gdańsku i poznawania 
jego tajemnic są spacery historyczno-kulturowe. Można dzięki nim 
odczytywać Miasto wedle różnych kluczy, dla nas szczególnie 
interesująca wydaje się propozycja poznania Gdańska poprzez jego 
związki z Kaszubami. Wszak miasto to powstało na ziemi Kaszubów, 
przez setki lat intensywnie na Kaszuby oddziaływało, przyciągając 
kolejne fale osadników chcących znaleźć tu dobre miejsce do 
życia. Zapraszamy zatem Czytelników do wanożenia, a więc 
przemierzania Miasta – Śródmieścia, Wrzeszcza, Oliwy i Wyżyn –
Kaszubskimi śladami. Chcemy pokazać bogactwo i różnorodność 
tych kaszubskich tropów.

 Nie chodzi nam przy tym wyłącznie o przekaz historyczny. Bardzo 
mocno zwracamy uwagę na to, co się dzisiaj dzieje, jakie są 
współczesne formy kaszubskiej obecności w Gdańsku, jaki jest 
wkład społeczności kaszubskiej w kulturę, życie społeczne i 
tożsamość Miasta. Innymi słowy – chcemy pokazać, że Gdańsk to 
jest TEŻ kaszubskie miasto.



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 In Wonder, Love and Praise: Approaches to Poetry, Theology 
and Philosophy by Martin Potter (Editor), Małgorzata

Grzegorzewska (Editor), Jean Ward (Editor)

 This collection of essays explores poetry's contribution to the 

expression of theological wonder, which can occur both in ordinary 

life and in the natural world or can arise in the context of explicitly 
supernatural mystical experience. Poets have a special role in 

capturing religious awe in ways beyond the power of discursive 

language. Some essays in this book approach the subject on a 

theoretical level, working with theology, philosophy and literary 

criticism. Others provide close readings of poems in which the 

engagement with a variously understood idea or experience of 

wonder is prominent, from the English-language tradition and 
outside it. Poets from culturally and historically different 

backgrounds are thus drawn together through the focus on the 
meaning of wonder.



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW



„

STUDIA GERMANICA GEDANENSIA", "PANOPTIKUM" 

I "SCHULZ / FORUM" WESZŁY DO PROJEKTU MNISW

"WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH" NA LATA 

2019-2020

 Czasopisma Wydziału Filologicznego: „Studia 

Germanica Gedanensia”, wydawane przez 

Instytut Filologii Germańskiej i Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, "Panoptikum", 

wydawane przez Instytut Badań nad Kulturą, 

oraz "Schulz / Forum", wydawane przez 

wydawnictwo Fundacja Terytoria Książki, 

weszły do projektu "Wsparcie dla czasopism 

naukowych" na lata 2019-2020. Czasopismo 

„Studia Germanica Gedanensia” ukazuje się 

od 1993 roku jako rocznik, a od 2012 roku 

jako półrocznik – opracowywane są co roku 

dwa numery tematyczne: literaturoznawczy 

i językoznawczy, anonsowane oddzielnym 

Call for Papers.



AKADEMIA 

FILMU POLSKIEGO



DOKTOWYKŁADY



* Filologiczny w social mediach: 

zajrzyj na wydziałowego FB 

oraz Instagram @filologiczny UG.

 * Informacje do publikacji na stronie Wydziału:

 www.fil.ug.edu.pl oraz ekranach promocyjnych 

 w budynku Neofilologii można zgłaszać do:

 dr Anny Malcer-Zakrzackiej pod adresem e-mail: malcer@ug.edu.pl

 * Zapisz się na Newsletter Wydziału Filologicznego.

mailto:malcer@ug.edu.pl

