
 Warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie  10.01.2011 

 

Dnia 10. 01. 2011 r. uczniowie klas dziennikarskich i humanistycznych LO im. ONZ mieli 

okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie – 

Skłodowskiej. W wyjeździe wzięły również udział nasze Panie profesor: J. Rataj,  D. Dorosz,           

A. Jamroz, J. Oleszek i M. Żurawicz. 

W auli odbyło się uroczyste powitanie przybyłych przez rektora i dziekana wydziału nauk 

humanistycznych – jest to najstarszy i największy wydział na całej uczelni. Następnie miał miejsce 

wykład prof. dra hab. Ryszarda Tokarskiego pt. „Manipulacja w języku”.  Przedmiotem rozważań 

naukowca była obecność manipulacji w codziennym życiu, sposoby jej wykorzystywania i wpływ 

na ludzi. Padło również hasło „perswazja”, która jest nieodłącznym środkiem do pozyskania 

czyjegoś zaufania bądź poparcia. Prof. Tokarski pokazał również zasady grzeczności i mechanizmy 

perswazyjne. 

 Kolejna część spotkania odbyła się w Chatce Żaka. Jako pierwsza w tym miejscu 

zaprezentowała się uczennica naszej szkoły, Diana Byra, laureatka  konkursu „Historia mówiona”, 

która za pierwsze miejsce została  nagrodzona laptopem i wyjazdem na Wakacyjną Akademię 

Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Diana mówiła o własnych przygotowaniach do konkursu, 

wrażeniach, które jej przy tym towarzyszyły oraz o pobycie w Siennicy Różanej na zajęciach w 

ramach Akademii. Za wspaniałe przemówienie podziękowano jej gromkimi brawami. Następnie 

pani dr Joanna Szadura przedstawiła temat następnej edycji konkursu „Historia Mówiona”. 

 Po wystąpieniu Diany na scenę wkroczyli finaliści trzeciej edycji MAM TALENT – grupa 

taneczna UDS z Lublina. Prezentowali oni tańce głównie w stylu hip hop – grupowe i solowe. 

Członkowie tej grupy to osoby w różnym wieku, głównie młodzież, których połączyła wspólna 

pasja – taniec. 

 Podczas pobytu w Chatce Żaka dr Małgorzata Zielińska przedstawiła uczniom projekty 

UMCS wraz z ofertą edukacyjną. Mówiła o nowych kierunkach na Wydziale Humanistycznym. 

Przybyli mieli również okazję dowiedzieć się o wydarzeniach kulturalnych, które regularnie 

odbywają się w Chatce Żaka. 

 Po części rozrywkowej w ACK odbyły się warsztaty. Część zgromadzonych odbywała je w 

Radiu Centrum, inni w Chatce Żaka a grupa z Biłgoraja – w budynku Nowej Humanistyki. Studenci 

z  Koła Naukowego Medioznawców zorganizowali warsztaty filmowe, dotyczące konkretnie 

animacji japońskich, prezentując ich fragmenty i analizując  tematykę. 

 Wizytę na UMCS można niewątpliwie zaliczyć do udanych. Zarówno wykłady jak i 

warsztaty były ubogacającym doświadczeniem, szczególnie dla nas, humanistów, wiążących swoją 

przyszłość z tymże uniwersytetem.  
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