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INFORMACJE OGÓLNE: 
 

 

Zajęcia odbywają się w salach audytoryjnych na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy 

Bankowej 11. 

 

Harmonogram wykładów (19-23 września): 

 

seans I – od 9:00 do 10:50  

seans II – od 11:10 do 13:00 

seans III – od 13:20 do 15:10 

 

Każdy seans obejmuje cztery odrębne 

zajęcia o tematyce określonej  

w programie. 

 

Cena 15,00 zł od osoby, dla nauczycieli - wstęp wolny. Seans 

III w promocyjnej cenie: 12 zł od osoby! 

 

Terminy uczestnictwa w pokazach należy uzgadniać telefonicznie.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz rejestracji grup 

szkolnych na zajęcia prosimy kontaktować się z Ryszardem Knapkiem 

pod numerem telefonu 795 991 937. 

 

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o wcześniejszą 

rezerwację. 

 
 



OPIS WYDARZENIA: 
 

Każdy z nas co dnia funkcjonuje w skomplikowanym  

i nieustannie przeobrażającym się świecie, napędzanym zmianami 

technologicznymi, naukowymi i społecznymi. Jednak jego fundament 

stanowi nasza kultura. To dzięki niej wiemy, co to dobro i zło, kim 

jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jednak czy jesteśmy świadomi tego, skąd 

wzięły się wartości, którymi kierujemy się w naszym życiu, rytuały, 

które odruchowo wykonujemy każdego dnia, historie, które od 

wieków opowiadamy sobie w szkole albo przekazujemy podczas 

spotkań z naszymi znajomymi? 

 
 

W czasie tegorocznych Spotkań z Nauką, wykładowcy anglistyki, 

historii, politologii i polonistyki przybliżą uczniom niesamowitą 

historię naszej kultury. Opowiedzą o tych meandrach jej dziejów, 

które decydują o obliczu współczesności, a które z różnych powodów 

zostały przemilczane lub zapomniane. Zabiorą uczniów w niezwykłą 

podróż do tych miejsc na mapie naszej kultury, które często nadal 

pozostają na niej białymi plamami. 

Uczestnicy przygotowanych przez nas zajęć uzyskają odpowiedzi 

między innymi na następujące pytania: 

 

– Skąd się wzięło mydło? Kto czyścił zęby uryną? Jak często brali 

kąpiel monarchowie? Skąd wzięła się moda na kadzidło  w kościele? 

 

– Dlaczego lubimy opowieści o superbohaterach? Czy zdajemy sobie 

sprawę z faktu, że literatura, kino i gry komputerowe  w kółko 

opowiadają jedną i tę samą historię? Czy i my możemy zostać 

światowej sławy pisarzami, poznając tę literacką wiedzę tajemną? 

 

– Jak działają nowe media i w jaki sposób wpływają na naszą kulturę? 

Dlaczego dziś to seriale a nie klasyki opery urastają do rangi dzieł 

sztuki? W jaki sposób kina i telewizja tłumaczą otaczający nas świat? 

 

– Dlaczego boimy się obcych? Skąd wzięło się nasze przekonanie  

o tym, że dobrze funkcjonujące społeczeństwo składa się z obywateli  

o tym samym pochodzeniu? Dlaczego ludzie decydują się na migrację i 

 czy obecny kryzys migracyjny jest zagrożeniem dla Europy? 

 

 


