
 
 
 
ZDOLNI Z POMORZA: OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
 
 

A. SPOTKANIA AKADEMICKIE 
 
Są to bezpłatne spotkania dla zainteresowanej daną tematyką młodzieży. Każde 
spotkanie obejmuje 6 godzin dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów/laboratoriów. 
W przerwach przewidziano poczęstunek dla uczestników oraz atrakcyjne formy aktywności 
fizycznej. Będzie nam też miło gościć nauczycieli-opiekunów grup zorganizowanych.  
 
24 listopada 2018 (sobota), godz. 9:45  
Temat: Co biedronka ma wspólnego z krową? - o pochodzeniu i zmianach 
znaczeniowych wyrazów  
 
Opis spotkania: Na zajęciach odbędziemy filologiczną podróż po morzu słów i znaczeń - 
słów, które dobrze znamy, bo używamy ich na co dzień, i zwykle nie zdajemy sobie sprawy, 
że mogą kryć przed nami jakieś tajemnice. Dotarcie do genezy słowa, odkrycie jego 
najgłębszego sensu i przeobrażeń, jakim podlegało, może nas doprowadzić do poznania 
mentalności i sposobu myślenia naszych przodków - dawnych Polaków, a nawet Prasłowian. 
Zgłębianie tajemnicy słów - odsłanianie ich dawnych znaczeń i wykrywanie często ukrytych 
już dziś powiązań między nimi pozwoli więc poszerzyć wiedzę o naszych korzeniach, o 
naszej kulturze i o nas samych.  
 
Zapisy od 3.11. do 17.11. poprzez e-mail: zdolni@mat.ug.edu.pl 
 
 
 
8 grudnia 2018 (sobota), godz. 9:45  
Temat: W co grają ludzie - czyli o zabawie (trochę poważniej)  
Opis spotkania: Zabawa to wcale nie błahy temat. Homo ludens – „człowiek bawiący się” – 
jest przedmiotem poważnych dysertacji naukowych i punktem wyjścia rozważań o samych 
źródłach kultury. Bez zabawy, gier czy teatralizowania swoich zachowań nie potrafimy się 
obejść nie tylko w dzieciństwie, ale w całym dorosłym życiu. Współczesna humanistyka 
potrafi powiedzieć o nas coraz więcej właśnie na podstawie tego, w co gramy i jak się 
bawimy. Przyjrzyjmy się zatem, na ile ważna jest ta „niepoważna” sfera naszego życia. 
Przekonajmy się, jakie potrzeby i namiętności zaspokajają nasze gry i zabawy, dlaczego tak 
wiele potrafi od nich zależeć (z samym życiem włącznie!) i jak homo ludens objawia się w 
takich dziedzinach jak literatura czy sztuka.  
 
Zapisy od 3.11. do 17.11. poprzez e-mail: zdolni@mat.ug.edu.pl 
 


