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09.00 - 09.30 Otwarcie konferencji

 prof. dr hab. Ryszard Koziołek - JM Rektor UŚ

prof. dr hab. Wiesław Banyś - Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP

prof. dr hab. Piotr Skubała - Klub Myśli Ekologicznej

Prowadzenie: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska - Dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań

nad Edukacją Humanistyczną UŚ

dr hab. Julia Fiedorczuk, prof. UW

dr hab. Urszula Zajączkowska, prof. SGGW 

Filip Springer (Szkoła Ekopoetyki)

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (UJ)

prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)

Prowadzenie: dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ

sala 2.08B, poziom II
KU SOBIE

12:00 - 15:30 Sesja referatowa

NA ZIEMI
12:00-13:20 referaty
13:20-13-45 dyskusja

 
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ 

„Zwierzę jako istota poznająca, przeżywająca i działająca, 

czyli raz jeszcze o podmiotowości”

dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ 

„Konstruowanie nieludzkiej niepełnosprawności”

mgr Krzysztof Małek 

„Zwierzęca eseistyka Tatiany Goriczewej. 

Bestiariusz czy hagiografia?”

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ Komentarz 

Prowadzenie: dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ

W ZIEMI
14:45-15:05 referaty
15:05-15:30 dyskusja

 
 prof. dr hab. Janusz Janeczek 

„Karboński ślad antropocenu”

dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ 

„Węgiel przyszłości. Artystyczno-społeczne praktyki

upamiętniania pomników ostatniej tony”

dr Diana Lelonek 

„Badania artystyczne w mapowaniu zjawisk antropocenu”

dr Weronika Siupka 

„Auto-da-fé”

Prowadzenie: dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ

15:30 - 18:30 Nowe narracje i nowe filozofie

CZĘŚĆ II
17:15-18:15 referaty
18:15-18:30 dyskusja

 
 

dr hab. Paweł Tomczok, prof. UŚ 
„Literatura wczesnego polskiego antropocenu”

prof. dr hab. Marek Oziewicz 
„Literatura jako technologia kształtowania ekocentrycznej

przyszłości. Krótka refleksja o planetarianizmie, alternatywach

dla ideologii ekstazy końca i roli narracji w edukacji

klimatycznej”

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ 

„Coś jest ze światem nie tak. Mowa noblowska Olgi Tokarczuk

w perspektywie ekolingwistyki zaangażowanej, 

czyli o wartościach i antywartościach w kontekście

zachowania życia na Ziemi”

Prowadzenie: dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny, prof. UŚ

18:30 - 20:30 Sesja posterowa
Julia Szewc (Polska) i Alina Zhbadynska (Ukraina) 

„Eko brutalizm – nadzieja dla przyrody?”

Kamilla Gicala (UŚ) „Ania z Zielonego Wzgórza. W kręgu

nieatropocentrycznej refleksji o świecie”

Alicja Wosik (UŚ), Andrzej Handzlik (UŚ) „O kraju świadczą

jego Zwierzęta. Propozycje lekcji ekologicznych dla uczniów

szkół podstawowych”

Amanda Caban (UŚ) „I żyli długo i szczęśliwie - i w futerku, 

i z planami na przyszłość. Storytelling w reklamach

proklimatycznych”

Joanna Urbańczyk (UJ) „Wizerunek drzew – literackie

ekokształcenie w edukacji polonistycznej”

mgr Justyna Szewczyk (SP nr 1 w Pawłowicach) "Oswoić
naturę czy być przez nią oswojonym? Dylematy ekologiczne na

podstawie tekstów epickich i lirycznych (Mały Książę i Liryki
lozańskie)"

dr hab. Witold Bobiński, prof. UJ

dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, prof. UŁ

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ)

prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska (UG)

Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ

12:00 - 15:30 Sesje referatowe (równolegle)

EDUKACJA HUMANISTYCZNA / NOWE TEKSTY
KULTURY / NOWE ODCZYTYWANIA KANONÓW

12:00-13:20 referaty
13:20-13:35 dyskusja

 
dr hab. Maciej Michalski, prof. UG 

„Czy humaniści są współodpowiedzialni za kryzys

klimatyczny? Kilka uwag nie tylko o edukacji”

dr hab. Witold Bobiński, prof. UJ 

„Czytająca klasa jako ekosystem, czyli kształcenie literacko-

kulturowe w perspektywie eko-logiki”

dr Justyna Budzik  

„Wstęp do ekokrytyki filmowej – wyzwania dydaktyczne”

dr Ewelina Jarosz 

„Błękitny zwrot w edukacji kulturoznawczej i medioznawczej.

Perspektywa ekoseksualna”

Prowadzenie: dr Wioletta Hajduk-Gawron

prof. dr hab. Jolanta Nocoń 

„By ochronić język przed człowiekiem i człowieka przed

językiem – lingwoekologia w perspektywie

lingwodydaktycznej”

dr hab. Maria Wtorkowska, prof. UL
„Sposoby zmagania się z zaburzeniami braku natury na

gruncie słoweńskim – przykłady dobrych praktyk” 

dr Simona Borisová 

„Metodika lesnej pedagogiky v neformálnom vzdelávaní”

dr hab. Dana Kollárová 

„Učenie o lese ako jeden z prístupov k trvalo udržateľnému

rozvoju”

Prowadzenie: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska 

EDUKACJA HUMANISTYCZNA / NOWE TEKSTY
KULTURY / NOWE ODCZYTYWANIA KANONÓW

13:35-14:55 referaty
14:55-15:10 dyskusja

 prof. dr hab. Piotr Skubała 

„Skuteczna edukacja albo ekocyd”

dr hab. Beata Gola, prof. UJ 

„Pedagogika ekologiczna w czasach antropocenu                            

i »antropocentryczny kanon« podręczników szkolnych”

dr Magdalena Ochwat 

„Szkolne archiwa antropocenu. Próba otwarcia”

dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ 

„Gadżety polonistycznej edukacji proklimatycznej” 

Prowadzenie: dr hab. Olga Przybyla, prof. UŚ

EDUKACJA HUMANISTYCZNA / NOWE TEKSTY KULTURY / NOWE ODCZYTYWANIA KANONÓW
15:10-16:30 referaty
16:30-16:45 dyskusja

 dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN „Drishti. O potrzebie edukacji pokojowej na lekcjach języka polskiego”

dr hab. Dorota Michułka, prof. UWr „Natura, empatia i troska. Chłopiec z burzy Colina Thiele’a w perspektywie humanistyki

ekologicznej”

dr hab. Krystyna Koziołek, prof. UŚ „Edyp. Zakończenie”

dr hab. Wojciech Małecki, prof. UWr „Fikcja klimatyczna jako forma komunikacji społecznej”

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ

17:00 - 19:00 Okrągły stół dla edukacji humanistycznej na rzecz klimatu

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska  - Dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad

Edukacją Humanistyczną UŚ 

prof. dr hab. Jolanta Tambor - Dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ 

prof. dr hab. Wiesław Banyś - Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP

prof. dr Aleksandra Piasecka-Till - Federalny Uniwersytet Stanu Paraná (Brazylia)

dr Magdalena Slyk - Uniwersytet w Uppsali (Szwecja)

dr Jiří Muryc - Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska)

mgr Mao Rui - Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (Chiny) 

mgr Sonia Niewiadomski - Federalny Uniwersytet Stanu Paraná (Brazylia)

mgr Katarzyna Szczotka - Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Otwarcie panelu: 

Paneliści:

Prowadzenie: Dr Agnieszka Tambor - Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

DZIEŃ PIERWSZY
Międzynarodowy panel ekspercki

1 czerwca 2022

DZIEŃ DRUGI
Humanistyka w epoce antropocenu

2 czerwca 2022

DZIEŃ TRZECI
Edukacja humanistyczna w epoce antropocenu 

3 czerwca 2022

09.30 – 10.15 Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Magdalena Środa (UW) 

„Pożegnanie z antropocenem. Nadzieje posthumanizmu”

CZĘŚĆ I
15:30-16:50 referaty
16:50-17-15 dyskusja

 dr Monika Rogowska-Stangret 

„Opowiedzieć świat inaczej. O relacyjnych narracjach                     

w czasach „antropocenu” 

dr Patryk Szaj 
„Języki antropocenu we współczesnej poezji polskiej”

dr Anna Barcz 

„Akwakrytyka i nowe zapytanie o rzeki w antropocenie”

mgr Michał Krot  

„Świat jako rozszerzenie podmiotu, czy przedmiot w świecie

przedmiotów? Analiza porównawcza dwóch przeciwstawnych

strategii myślenia o posthumanistycznym świecie”

Prowadzenie: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof.

UŚ

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ

mgr Ewelina Zygan (UŚ) „Filozoficzne korelacje (eko)logiczne

a polonistyczna edukacja licealna”

mgr Sandra Kaszubowska (UG) „Pan Tadeusz i polowanie”

Aleksandra Lange (UŚ) „Historia szopienickiej epidemii

ołowicy w odniesieniu do współczesnych realiów Śląska 

w edukacji polonistycznej”

Małgorzata Figura (UŚ) „Dziecko w katastrofie klimatycznej –

świadek, ofiara, aktywista”

Ewelina Kutaś (UŚ) „Co myślą i czują zwierzęta w Quo vadis?
O Sienkiewiczowskim cyrku Nerona”

09.00 - 10.30 Wykłady

prof. dr hab. Tadeusz Sławek „Lasy Orfeusza. Zarys lektury EKOlogicznej”

prof. dr hab. Ewa Bińczyk „Ekowerwa i społeczne punkty przełomowe. Jak podsycać entuzjazm

do zielonych ładów w epoce remilitaryzacji i marazmu?”

Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją

Humanistyczną UŚ

10:30 - 11:45 Panel ekspercki: Edukacja w czasach antropocenu 

10:15 - 11:45 Panel ekspercki: Humanistyka w czasach antropocenu 

EKODYDAKTYKA / EKOGLOTTODYDAKTYKA
12:00-13:20 referaty
13:20-13:35 dyskusja

 
 
 

dr Alina Mitek-Dziemba
 „Przekład w dobie kryzysu klimatycznego: O potrzebie

krytycznej ekotranslatoryki”

prof. Slanislav Štěpáník
„K neekologičnosti manipulace. To Ecological Unfriendliness

of Manipulation”

dr Maria Wacławek 

„Ekologiczna reklama społeczna – studium przypadku”

dr Ewa Półtorak, prof. Buata B. Malela,
 „Je protège l'environnement et toi, tu protèges

l'environnement?  – kilka uwag o kształceniu postaw

proekologicznych na lekcjach drugiego (kolejnego) języka

obcego”

Prowadzenie: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska 

EKODYDAKTYKA / EKOGLOTTODYDAKTYKA
13:35-14:55 referaty
14:55-15:10 dyskusja

 
 
 

17:00–17:15 dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ „Podstawa programowa do języka polskiego wobec wyzwań

humanistyki ekologicznej. Stan obecny i postulaty”

17:15–17:30 dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS „Przygotowanie przyszłych polonistów do wyzwań

edukacji ekologicznej”

17:30–17:45 mgr Magdalena Paprotny-Lech „Poszerzanie pola widzenia. Humanistyka środowiskowa w szkole –

możliwości, bariery i rekomendacje nauczyciela praktyka”

Prowadzenie: prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ (ICBEH)

Wystąpienia: 

17:45–18:45 - dyskusja
 Stosowanie humanistyki środowiskowej w szkole. Możliwości, bariery, rekomendacje:

- głosy nauczycieli

- głosy studentów

18:45-19:00 – podsumowanie 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA „DOSKONAŁA NAUKA” MEiN

1-3 czerwca 2022 r.
MS Teams

16.00 - 18.00 Jak uprawiać glottodydaktykę w czasach kryzysu klimatycznego?


