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1. dr Arkadiusz Misztal 

 

Time and/ in American Culture 

 

COURSE DESCRIPTION: The course investigates time and time-related phenomena and processes in 

American culture by analyzing its patterns, values, and concepts through readings, video, and 

discussion.  Some of the topics covered in this elective: 

 

 Seize the Day: B. Franklin and DST 

 Systems: From Celestial to Railway and Orthogonal Time  

 Freezing Time: E. Muybridge and chronophotography 

 Time Economy and Management: E. Taylor 

 Time and Mind: W. James 

 TV and Plastic Time 

 The Internet, Global Times and the Digital Nation 

 

PREREQUISITES: None. But if you want to come closer to understanding of the influence of time on 

American culture and society, then this is the class to take.  

 

METHOD OF EVALUATION: class presentation, short written assignment and class participation 

 

TEXTS: Primary and secondary readings; films and documentaries 

 

 

 



 

 

 

2. dr hab. Izabela Morska 

Creative writing – wprowadzenie do twórczego pisania  

 

Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z takimi pojęciami jak głos, scena, dialog, czas 

narracyjny i punkt widzenia. Studenci będą pisać własne krótkie opowiadania, czytać teksty 

literackie, własne i oraz uznanych autorów, i komentować je w twórczy oraz budujący sposób. 

Skupimy się szczególnie na funkcji narratora, takiego, na którym można polegać i takiego, na 

którym nie można polegać. Zastanowimy się wspólnie, jak zapewnić tekstowi spójność i skąd się 

bierze artystyczna wartość naddana. Na koniec prześledzimy możliwości praktycznego 

wykorzystania creative writing w szkołach, instytucjach kulturalnych, na programach 

warsztatowych i na uczelniach. Wspomnimy też o pisaniu książek użytkowych, nieliterackich, oraz 

o tym, czy warto współpracować z „farmami książek”. Porozmawiamy o tym, jak zorganizować 

warsztat i czas pracy. Będziemy też mówić o tym, jak z sukcesem sprzedać własną twórczość, a 

także o tym, jak wygląda współpraca z agentką, wydawcą, oraz działem promocji.  

 


