
 
Dzień Otwarty  

Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn 

28.03.2019 
 

PROGRAM: 
 
10.00-11.00  Centrum Konferencyjne Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 
 

 Przywitanie – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Bogusław Dziadzia  

 Wykład pt.: Czemu zamykamy oczy? O zaniedbaniu przestrzeni publicznej – dr Barbara 
Głyda 

 
warsztaty (udział według zapisów) 

 
I. Escape room – prowadzenie: dr hab. Agnieszka Pieńczak i dr Magdalena Szalbot, 

miejsce – sala 251, budynek Główny, II piętro, ilość osób w grupie: 5 
opis: Wraz z przyjaciółmi wybraliście się na wycieczkę do Cieszyna. Żeby poznać miasto po obu stronach rzeki 
Olzy, wytyczającej bieg polsko-czeskiej granicy, udaliście się również do Czeskiego Cieszyna (Český Těšín). 
Wstąpiliście zatem do kilku przygranicznych sklepów, by kupić nieco pamiątek w postaci czeskich produktów. 
Zmierzając w stronę granicy ze zdziwieniem zauważacie, że wszystko wygląda inaczej. Nagle cofnęliście się 
do lat 80. XX wieku... Nie macie żadnych paszportów ani przepustek, a w plecakach niesiecie nielegalne 
towary, których nie można przenosić do Polski. W czasie przekraczania granicy zostajecie zamknięci w pokoju 
celnika, gdzie nieuchronnie czeka Was rewizja. Musicie z niego uciec, zanim służbista wróci … A on na pewno 
wróci, bo wychodząc na wieczorny obchód zapomniał zabrać kurtkę, a na dworze ziąb… 

 
1. Grupa: 9.20-10.00 
2. Grupa: 10.30-11.10 
3. Grupa: 11.40-12.20 
4. Grupa: 12.50-13.30 

 
II. Warsztaty pt. Ja - Ty - My. Animować znaczy ożywiać – prowadzenie: mgr Jolanta 

Gisman-Stoch, miejsce – pracownia ASK pod aulą, ilość osób w grupie: 15 
1. Grupa: 11.00-12.00 

 
III. Warsztaty emisji głosu – prowadzenie: dr Anna Trzcionka-Wieczorek, miejsce – 

sala 020, Budynek Główny, niski parter (poziom -1), ilość osób w grupie: 15 
1. Grupa 11.00-11.45 
2. Grupa 12.00-12.45 

 
IV. Warsztaty pt. Muzyczno-matematyczne inspiracje – prowadzenie: dr Renata 

Raszka, miejsce – sala 019, Budynek Główny, niski parter (poziom -1), ilość osób w 
grupie: 20 
1. Grupa: 11.00-12.00 
 

V. Warsztaty animacji czasu wolnego – prowadzenie dr Natalia Ruman, miejsce – 
sala 103, Budynek Główny, I piętro, ilość osób w grupie: 15 
1. Grupa: 11:00- 12:00 



 
 

VI. Warsztaty plastyczne pt.: Zrób sobie prasowankę – prowadzenie mgr Julia 
Gąszczak-Wilde, miejsce – sala 05, Budynek Główny, niski parter (poziom -1), ilość 
osób w grupie: 20 

opis: Chcesz zrobić sobie coś fajnego? Chcesz być oryginalny/a? Przyjdź do nas na warsztaty i zrób swoją 
wypasioną prasowankę. 
Uwaga! Na warsztaty proszę przynieść rzeczy, które można prasować (czyste i bez nadruków), np.: t-shirt, 
torba, plecak, chustę, itp.  

1. Grupa: 11:00- 12:00 
 

VII. Resocjalizacja. Na czym polega? Kogo dotyczy? Kto wykonuje? Odkryj w sobie 
potencjał do pomagania Innym! – prowadzenie dr Łukasz Kwadrans, miejsce – sala 
20, ilość osób w grupie: 20 osób 
1 Grupa: 11.00-12.00 

 
VIII. Warsztaty z surdopedagogiki pt. W świecie ciszy – prowadzenie Dr Magdalena 

Bełza-Gajdzica, miejsce sala 07, Budynek Główny, niski parter (poziom -1), ilość 
osób w grupie: 15 
1 Grupa: 11.00-12.00 

 
 
10.00-13.00 hol główny – parter – prezentacja Studenckich Kół Naukowych: 
 

1. Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej 
2. Koło Animatorów Kultury 
3. Koło Naukowe Pedagogów  
4. Koło Naukowe Etnologów – od godz. 12.00 pokaz warsztatów ceramicznych 
5. Samorząd Studencki – możliwość oprowadzenia po kampusie 

 
 
Zapraszamy do strefy chillout (herbata, woda, poczęstunek) – miejsce: hol koło gabinetu 
Dziekana WEiNoE (Budynek Główny, I piętro) oraz hol przy Sali Kameralnej (Budynek Główny, 
półpiętro) 
 
 
 
 
 
 
Na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 33 85 46 115 (Edyta Diakowska-
Kohut) lub 33 85 46 302 (Mateusz Grzechnik). Początek zapisów w środę 20.03. od godziny 
8.00 – do wyczerpania limitów wolnych miejsc.  


