Warszawa dn. 14 maja 2018

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,
w imieniu Samorządu Studenckiego i pozostałych organizatorów serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Polonistyki, które odbędą się w dniach 21-26 maja
2018. Chcemy, aby stały się one okazją do integracji środowiska wydziałowego, a przede
wszystkim dobrej zabawy.
Ramowy program najważniejszych wydarzeń podczas Dni Polonistyki 2018
przedstawia się następująco:
21 maja 2018 (poniedziałek)
godz. 16:30, s. 4: Za moich czasów – wspominki polonowe I ze specjalnym udziałem
absolwentki Wydziału Polonistyki p. Agaty Młynarskiej
godz. 18:30, s. 4: I Dyktando Polonowe (dla studentów, uczniów oraz osób spoza
Uniwersytetu
Warszawskiego)
(zapraszamy
do
polubienia
wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/203620003697006/)
22 maja 2018 (wtorek)
godz. 17:00, s. 4: Za moich czasów – wspominki polonowe II ze specjalnym udziałem
absolwenta Wydziału Polonistyki p. Zygmunta (Muńka) Staszczyka
godz. 18:30, plac pod Wydziałem: polonowy grill

23 maja 2018 (środa)
godz. 18:00, s. 4: Debata o żeńskich nazwach zawodów (Międzywydziałowe Koło
Językoznawstwa Synchronicznego)

24 maja 2018 (czwartek)
godz. 13:00-15:00, s. 29: warsztaty metodyczne dla studentów i wykładowców przygotowane
przez
przedstawicieli
Szkoły
Edukacji
(więcej
o
Szkole
Edukacji:
https://www.facebook.com/szkolaedukacji/)
godz. 15:00-16:30, s. 4: Czy wiesz, gdzie studiujesz? – turniej wiedzy o Wydziale Polonistyki,
w którym wezmą udział pracownicy i studenci naszego Wydziału

godz. 17:00-18:30, s. 4: Wydział Polonistyki – historia poważna, sensacyjna, anegdotyczna
(dr Andrzej Guzek)
godz. 18:30, s. 4: ogłoszenie wyników I Dyktanda Polonowego i wręczenie nagród laureatom
dyktanda
oraz
laureatom
Pierścieni
(więcej
informacji
na
wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/1659545464153490/)

25 maja 2018 (piątek)
godz. 16:00, s. 4: Chała poetycka (Niewinni Czarodzieje) – dyskusja o słabych wierszach
wybitnych
poetów
(zapraszamy
do
polubienia
wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/238628690023905/)
26 maja 2018 (sobota)
godz. 10:00, boisko przy Agrykoli (lub przy ul. Myśliwieckiej): Mecz piłki nożnej między
pracownikami a studentami Wydziału Polonistyki

Mamy nadzieję, że przygotowywane przez nas wydarzenia zgromadzą jak najwięcej
uczestników, do czego serdecznie zapraszamy. Zachęcamy także do śledzenia strony
facebookowej wydarzenia: https://www.facebook.com/events/630139793988315/, na której
poza najważniejszymi informacjami dotyczącymi przygotowywanych przez nas atrakcji
znajdą się także konkursy (do wygrania: gadżety polonistyczne).
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