
  

 

PROGRAM AKTYWNOŚCI W STUDIACH NAGRANIOWYCH  

NA STOISKACH ODN KONIN, CDN PIŁA, ODN KALISZ I ODN LESZNO 

 

Dzień I – 11 marca 2022 r. 

Godz. ODN Konin Godz. CDN Piła Godz.  ODN Kalisz  ODN Leszno 

10.00 Otwarcie Green Studia – 

streaming na Fanpage 

CDN Konin 

10.00 – 

  10.15 

Prezentacja CDN Piła – 

film 

10:15-

10:45 

Powieść "Madame" - 

bestseller, arcydzieło, 

lektura szkolna. Z 

Antonim Liberą rozmawia 

Małgorzata Juda-Mieloch 

 „Budujemy społeczeństwo 

obywatelskie” – wykłady: 

10.15 Film promocyjny: Green 

Studio i jego możliwości 

10.30 – 

  11.00 

Prezentacja aktywności, 

które będą realizowane 

przez Centra Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego 

podczas Targów. 

 

10:45-

12:15 

Po co polszczyźnie 

kolejne przekłady dzieł 

Szekspira? - o starzeniu 

się tłumaczeń literackich z 

Antonim Liberą rozmawia 

Małgorzata Juda-Mieloch 

 Formy partycypacji 

politycznej i obywatelskiej – 

prof. UAM dr hab. Marcin 

Rachwał 

11.00 Projekcja filmowa 

webinarium: Jak 

profesjonalnie występować 

przed kamerą? 

11.30 – 

  12.15 

Prezentacja – „Kina za 

Rogiem” reportaż i 

wystąpienie animatora 

Jerzego Hipmmana 

12:15-

13:15 

Prezentacja materiałów 

filmowych nagranych w 

GS Kalisz (film 

promocyjny, wywiad z 

prof Januszem Deglerem, 

trwa: 20:40, Nauczyciel 

kontra uczniowie #1 – 

Różnica Pokoleń, trwa: 

4:20, Nauczyciel kontra 

uczniowie #2 – Tajemnica 

Dicka Hoyta, trwa: 9:30, 

 Przesłanki aktywności 

politycznej i społecznej – dr 

hab. Beata Pająk – 

Patkowska 



Nauczyciel kontra 

uczniowie #3 – 

Motywacja ucznia, trwa: 

11:40 

11.30 11.30-12:00  

CDN PBP Piła 

Nie będzie aktywności  

warsztatowej! 

Prezentacja akcesoriów i 

narzędzi wspomagających 

popularyzację 

czytelnictwa i aktywne 

formy pracy z 

czytelnikiem:  

1. Teatrzyk filcowy, 

teatrzyk Kamishibai. 

2. Różne rodzaje książek : 

książki z rozszerzoną 

rzeczywistością, książki 

unikatowe, ekskluzywne 

3. Roboty DOC, 

PHOTON, ozoboty, maty 

edukacyjne,  

4. Gry planszowe i 

interaktywne Scootie Go 

 

12.00-12.30 

CDN PBP w Koninie:  

(nagranie) 

książki 3D, książki z 

rozszerzoną 

rzeczywistością, książki 

sensoryczne, książki – 

zabawki, książki o 

nietypowych rozmiarach i 

kształtach, e-booki czyli 

nowoczesny wymiar 

książki, CZYTAK – dla 

osób słabowidzących i 

12.30 – 

  13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

14.00 

Prezentacja materiałów 

nagranych w Green 

Studio  - lekcja „Uczymy 

się ortografii z Bartkiem” 

 - prowadzący 

nauczyciele z CDN 

(n. bibliotekarze – 

Joanna Stemler, 

Dominika Łusiewicz)  

 

 

 

 

 

Przekaz z otwarcia 

targów ( z kanału you 

tube) 

13:15-

14:15 

Myślenie wizualne – 

notatki graficzne dla 

uczniów, prowadzenie 

Ewa Kowalczyk – 

Wiśniewska 

 Bariery mentalne rozwoju 

społeczeństwa 

obywatelskiego – dr Maciej 

Magiera 



niedowidzących: 

możliwość poznania 

obsługi (urządzenie do 

osłuchiwania nagranych 

książek). 

12.30 Projekcja filmów 

nagranych i 

zmontowanych w Green 

Studiu- Narodowe 

Czytanie 

 

14.30 – 

  14.50 

Wywiad prowadzony 

przez Katarynę Kwaśnik 

z dr Pawłem Owsiannym 

Temat wywiadu – 

„Kształcenie 

kompetencyjne dzieci i 

młodzieży o zmianach 

środowiska” 

Zaproszenie na warsztaty 

prowadzone przez P. 

Owsiannego -   Zagadka 

detektywistyczna z 

mikroskopem w tle -  jak 

przeprowadzić zajęcia 

warsztatowe o 

przemianach środowiska 

naturalnego 

14:15-

15:15 

WYWIAD Z MARTĄ 

WALCZYKIEWICZ 

prowadzi dr Maciej 

Michalski (polska 

kajakarka, zawodniczka 

Kaliskiego Towarzystwa 

Wioślarskiego, 

wielokrotna medalistka 

mistrzostw świata i 

Europy, wicemistrzyni 

olimpijska z 2016 roku, 

dwudziestopięciokrotna 

mistrzyni Polski) materiał 

filmowy 

 „Zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne i rozwojowe 

ucznia w szkole 

ogólnodostępnej – e-

konferencja”: 

13.00 Działania biblioteczne 

okiem kamery: 

13.00-13.30 

KP PBP w Kaliszu:  

„Za zamkniętymi 

drzwiami” – Skarby 

Książnicy Pedagogicznej 

im. A. Parczewskiego 

 

13.30-14.00 

CDN PBP w Koninie: 

(nagranie) 

(magiczna kostka 3-D 

Merge Cube, robot 

Photon,  który  uczy 

logicznego myślenia, 

trójwymiarowy świat 

15.00 – 

  15.30 

Prezentacja – 

„Interaktywne mapy 

Meridiana” , prezentuje 

Marcin Gąsiorowski 

z zaproszeniem na 

warsztaty, które odbędą 

się 12.03. 

 

15:15-

15:30 

Prezentacja materiałów 

filmowych nagranych w 

GS Kalisz (Wywiad z 

profesorem Stanisławem 

Beresiem, trwa: 13:10) 

 Wprowadzenie do 

zagadnienia 



okulary VR, Geniboty). 

14.00 Projekcja filmów 

nagranych i 

zmontowanych w Green 

Studiu- Nauczyciel z pasją 

16.00 -

16.15 

Prezentacja działalności 

Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Pile – 

przedstawia 

wicedyrektor CDN w 

Pile – Beata Walczak 

 

15:30-

16:30 

Rozmowa Włodzimierza 

Garsztki (Teatr na 

Widoku) i dr Macieja 

Michalskiego o 

Ryszardzie Cieślaku – 

kaliszaninie, aktorze 

Teatru Laboratorium i 

prof. New York 

University Tisch School of 

Arts.) 

 Kilka słów o edukacji 

włączającej 

taniem14.30 Działania biblioteczne 

okiem kamery  

14.30-15.30 

KP PBP w Kaliszu:  

Zabawy edukacyjne z 

matą 

Teatrzyk Kamishibai – 

sposób na promocję 

czytelnictwa i zajęć w 

bibliotece 

KREATYWNE 

WYZWANIE 

WARSZTATY 

ARTYSTYCZNE 

INSPIROWANE 

PRACOWNIĄ MISTRZA 

WŁADYSŁAWA 

KOŚCIELNIAKA 

Zapraszamy do świata 

grafiki artystycznej 

•Z bibliotekarskiego 

szkicownika: bardzo 

nieprofesjonalny kurs 

rysunku na podstawie 

książki „Co? Jak? 

Narysować?” Edwina 

Georga Lutza 

•Tajemnice ekslibrisu – 

16.30 – 

17.00  

Prezentacja materiałów 

nagranych w Green 

Studio – „Dobre praktyki 

– zajęcia czytelnicze z 

wykorzystaniem nowych 

technologii”- 

prowadzący nauczyciele 

z CDN (n. bibliotekarz 

Monika Olejnik) 

16:30 Spotkanie z 

przedstawicielami 

Uniwersytetu w Cluj 

(Rumunia) 

 Nauczyciel pracuje na 

otwartym mózgu i sercu, 

czyli o zróżnicowanych 

potrzebach edukacyjnych na 

lekcjach języka polskiego 



odbijanie grafik z 

linorytów W. Kościelniaka 

•MINI SKRYPTORIUM 

Malarstwo książkowe: 

złotem malowane – mini 

kurs iluminatorstwa i 

kaligrafii 

Kaligrafia – poznajemy i 

ćwiczymy kroje 

średniowiecznych pism 

(uncjała, półuncjała 

irlandzka, gotycka textura 

– do wyboru). 

Iluminatorstwo (z łac. 

Illuminare – ozdabiać, 

rozświetlać) – wykonanie 

ozdobnego inicjału, który 

stanie się pięknym 

zwieńczeniem pracy 

kaligraficznej lub 

samodzielnym dziełem 

iluminatorskim. 

15.30 Projekcja filmów 

nagranych i 

zmontowanych w Green 

Studiu- Magiczny dywan 

     Realizacja zróżnicowanych 

potrzeb edukacyjnych n 

lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych  

16.00 Działania biblioteczne 

okiem kamery 

16.00-16.30 

PBP w Poznaniu:  

     Uczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego w 

kształceniu branżowym 

16.30 Projekcja filmów 

promocyjno – 

edukacyjnych nagranych 

w Green Studiu 

     Wsparcie ucznia 

cudzoziemskiego w zakresie 

nauczania przedmiotowego, 

rozwijania kompetencji 

językowych i oceniania. 

 

 



 

Dzień II – 12 marca 2022 r. 

 

Godz. ODN Konin Godz. CDN Piła Godz. ODN Kalisz  ODN Leszno 

10.00 Otwarcie Green Studia 

–EDU_dzielnia na 

Targach Edukacyjnych 

w Poznaniu streaming 

na Fanpage CDN w 

Koninie 

10.00-10.30 Rozmowa o edukacji 

regionalnej 

„Porozmawiajmy o 

regionalizmie”, udział 

biorą: 

Magdalena Kozak – 

Jabłońska – n. doradca 

Aneta Andrzejewska – 

kierownik Filii PBP w 

Wągrowcu 

Wiesława Gruchała – 

dyrektor Muzeum w 

Wągrowcu 

 

10:00-

11:00 

Prezentacja materiałów 

filmowych nagranych w 

GS Kalisz (Nauka z 

humorem i reklama w tle. 

Lekcja nagrana w SP 18 w 

Kaliszu, prowadzenie dr 

Maciej Michalski, trwa: 

12:00, LEKCJA: Zbigniew 

Herbert "Pan Cogito a 

pop", trwa: 15:10, Wywiad 

z profesorem Mirosławem 

Rutkowskim, trwa: 23:00) 

 Rozmowa z Rektorem 

Uniwersytetu w Bukareszcie 

oraz z tłumaczką dzieł Olgi 

Tokarczuk na język 

rumuński 

10.15 Webinarium: Jak 

profesjonalnie 

występować przed 

kamerą? 

10.45 –  

     11.15 

 

Wywiad z 

przedstawicielem 

Instytutu polskiego w 

Bukareszcie oraz MSZ 

 

11:00-

12:00 

Eksperymenty fizyczne, 

prowadzenie dr Rafał 

Jakubowski 

 Formy partycypacji 

politycznej i obywatelskiej – 

6rof.. UAM dr hab. Marcin 

Rachwał 

11.00 Wywiad w ramach 

EDU_dzielni 

- gość Dorota Kinal – 

Edukacja outdoorowa 

lub  Wyzwania 

dyrektora DeiN 

UMWW ( do ustalenia) 

11.15-11.30 Nauczyciel doradca 

wsparciem rozwoju 

zawodowego – 

prezentuje Kierownik 

Pracowni 

Doradztwa CDN Piła – 

Magdalena Gutowska 

 

12:00-

13:30 

Warsztaty „Jak zachować 

się przed kamerą”, 

prowadzenie Leszek 

Kubiak 

 Przesłanki aktywności 

politycznej i społecznej – dr 

hab. Beata Pająk – 

Patkowska 

11.30 Projekcja filmowa 

webinarium: Znajdź 

swój kolor w edukacji 

Beata Kubsik, 

11.30-13.00 Wywiad z Damianem 

Reszką, Prezesem 

Polskiego Związku 

Warcabowego 

13:45-

14:30 

Spotkanie z astronomią, 

prowadzenie Radosław 

Pior 

 Bariery mentalne rozwoju 

społeczeństwa 

obywatelskiego – dr Maciej 

Magiera 



Magdalena 

Grzeszkiewicz- 

Brzęcka 

Rozegranie  partii 

warcabów pomiędzy 

Arletą Flisikowską (była 

mistrzyni Europy, Polski, 

zdobywczyni Pucharu 

Świata) i Sylwestrem 

Flisikowskim. 

 

12.30 Wywiad w ramach 

EDU_dzielni 

- gość Jarosław 

Jankowski – O roli i 

zadaniach ośrodków 

doskonalenia 

nauczycieli 

 

12.30-13.00 

CDN PBP w Koninie:  

Czytamy Picturebooki 

książki 3D, książki z 

rozszerzoną 

rzeczywistością, 

książki sensoryczne, 

książki – zabawki, 

książki o nietypowych 

rozmiarach i kształtach, 

e-booki czyli 

nowoczesny wymiar 

książki, CZYTAK – dla 

osób słabowidzących i 

niedowidzących: 

możliwość poznania 

obsługi (urządzenie do 

osłuchiwania 

nagranych książek). 

13.00-13.15 Wywiad z uczestnikami 

Targów 

 

15:00-

16:30 

 

Warsztaty „Jak zachować 

się przed kamerą”, 

prowadzenie Leszek 

Kubiak 

 „Zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne i rozwojowe 

ucznia w szkole 

ogólnodostępnej – e-

konferencja”: 



(magiczna kostka 3-D 

Merge Cube, robot 

Photon,  który  uczy 

logicznego myślenia, 

trójwymiarowy świat 

okulary VR, Geniboty). 

14.00-14.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 

     15.00 

 

Porozmawiajmy o 

Powstaniu 

Wielkopolskim 

rozmowa prowadzona 

przez n. doradcę 

Marzenę Teterus z dr 

hab. Arkadiuszem 

Słabikiem 

 

 

 

Krok po kroku... 

animacja poklatkowa na 

lekcjach języka 

polskiego i nie tylko w 

aplikacji Stop Motion 

Studio” – warsztaty, 

prowadzi Karolina 

Strógarek, n. doradca 

13.00 Działania biblioteczne 

okiem kamery 

13.00-13.30 

CDN PBP w Lesznie: 

prezentacja dorobku  

1. wypracowane w 

bibliotece formy pracy 

z dziećmi (konkretne 

przykłady),  

2. recenzje nowości 

książkowych, 

3. materiały reklamowe  

PBP. 

 

13:30-14:00 

CDN PBP w Koninie: 

(nagranie) 

(książki – zabawki, 

książki o nietypowych 

rozmiarach i kształtach, 

15.00 – 

15.15 

Nowości wydawnicze na 

półkach PBP w Pile, 

prezentuje n. bibliotekarz 

-  Lidia Bochan 

 

 

 

 

16:30-

17:00 

Narodowe czytanie w 

ODN w Kalisz 

„Moralność pani Dulskiej” 

 Wprowadzenie do 

zagadnienia 



e-booki czyli 

nowoczesny wymiar 

książki, CZYTAK – dla 

osób słabowidzących i 

niedowidzących: 

możliwość poznania 

obsługi (urządzenie do 

osłuchiwania 

nagranych książek). 

14.00 Wywiad w ramach 

EDU_dzielni 

 Wielkopolscy 

Nauczyciele Roku: 

Joanna Gadomska, 

Agnieszka 

Jankowiak – Mai 

15.30 – 

17.00 

Wykład – Małgorzata 

Ohme , „Współczesna 

rodzina w kontekście 

edukacji” prezentacja z 

kanału -  you tube 

   Kilka słów o edukacji 

włączającej 

14.30 Green Studio  i jego 

możliwości – film 

promocyjny  

     Nauczyciel pracuje na 

otwartym mózgu i sercu, 

czyli o zróżnicowanych 

potrzebach edukacyjnych na 

lekcjach języka polskiego 

15.30 Prezentacja 

Uniwersytetu Craiova 

(Rumunia)  

     Realizacja zróżnicowanych 

potrzeb edukacyjnych n 

lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych  

16.00 Działania biblioteczne 

okiem kamery 

 

16.00-16.30 

CDN PBP w Lesznie: 

prezentacja dorobku  

1. wypracowane w 

bibliotece formy pracy 

z dziećmi (konkretne 

przykłady),  

2. recenzje nowości 

książkowych, 

     Uczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego w 

kształceniu branżowym 



3. materiały reklamowe  

PBP. 

16.30 Wywiad w ramach 

EDU_dzielni 

 Goście: Marta 

Woźniak, Anna 

Halaba – Jak 

pracować z  

uczniami, żeby 

osiągnęli sukces? 

     Wsparcie ucznia 

cudzoziemskiego w zakresie 

nauczania przedmiotowego, 

rozwijania kompetencji 

językowych i oceniania. 

 Webinarium: Jak 

profesjonalnie 

występować przed 

kamerą? 

      

 Wywiad w ramach 

EDU_dzielni 

 Gość: Aldona 

Olesiak– Jak 

zadbać o 

relacje w 

szkole? 

      

 Projekcja filmowa 

webinarium: Tak mi się 

chce! Czyli jak 

motywować uczniów do 

nauki, Beata Kubsik, 

Magdalena 

Grzeszkiewicz- 

Brzęcka 

      

 

 

 

 



Dzień III – 13 marca 2022 r. 

 

Godz. ODN Konin Godz. CDN Piła Godz. ODN Kalisz  ODN Leszno 

„ Otwarcie Green Studia 

Przybliżenie 

przedsięwzięcia „W 

Koninie przyjaźnie o 

maturze” – streaming 

na Fanpage CDN w 

Koninie 

10.00-12.00 Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Złotowie – pokaz 

kosmetyczny, 

prezentacja fotograficzna 

 

10:00-

10:45 

Prezentacja materiałów 

filmowych nagranych w 

GS Kalisz (Wywiadówka 

#1 „Jak budować poczucie 

wartości u dzieci?", trwa: 

27:10, Wywiadówka #2 

Granice w wychowaniu 

dziecka, trwa: 7:30) 

 „Budujemy społeczeństwo 

obywatelskie” – wykłady: 

10.15 Green Studio  i jego 

możliwości – film 

promocyjny  

12.00-12.15 Doradca zawodowy 

wsparciem dla dzieci i 

młodzieży w określeniu 

kolejnych etapów 

kształcenia – Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i 

Zawodowego w Pile 

 

10:45-

11:45 

Druk 3D w praktyce – 

małe elementy, 

prowadzenie Mikołaj 

Kraszkiewicz, Wojciech 

Kos 

 Formy partycypacji 

politycznej i obywatelskiej – 

11rof.. UAM dr hab. Marcin 

Rachwał 

11.00 Projekcja filmowa 

webinarium: Jakich 

błędów należy się 

wystrzegać na maturze 

z języka polskiego? 

Wioletta Poturała 

12.30 – 

13.00 

Prezentacja materiałów 

nagranych w Green 

Studio – „Historia 

szkolnictwa – w starej 

klasie” – pokaz sali 

lekcyjnej z lat 60 XX 

wieku znajdującej się w 

Filii PBP w Wągrowcu. 

11:45-

13:00 

Gry i zabawy w j. 

angielskim, prowadzenie 

Agnieszka Ewiak, Joanna 

Kubisiak  

 Przesłanki aktywności 

politycznej i społecznej – dr 

hab. Beata Pająk – 

Patkowska 

11.30 Działania biblioteczne 

okiem kamery 

CDN PBP w Koninie: 

(magiczna kostka 3-D 

Merge Cube, robot 

Photon,  który  uczy 

logicznego myślenia, 

13.15- 13.30  Prezentacja materiałów 

nagranych w Green 

Studio – zajęcia lekcyjne 

„Teatrzyk filcowy”, 

przykład do 

wykorzystania na 

zajęciach z języka 

13:00-

14:00 

Druk 3D w praktyce – 

małe elementy, 

prowadzenie Mikołaj 

Kraszkiewicz, Wojciech 

Kos 

 Bariery mentalne rozwoju 

społeczeństwa 

obywatelskiego – dr Maciej 

Magiera 



trójwymiarowy świat 

okulary VR, Geniboty). 

obcego, edukacji 

czytelniczej. Anna 

Krauze n. biblitekarz. 

12.30 Projekcja filmowa 

webinarium: Logicznie 

i retorycznie, czyli 

wypowiedź 

argumentacyjna (język 

polski ) Agata 

Różańska 

13.45 – 

14.15 

Prezentacja materiałów 

nagranych w Green 

Studio – z cyklu 

„Spotkanie z zawodem” 

zakład szewski Michała 

Michałowskiego z Piły. 

14:00-

15:00 

Wywiad na żywo dr 

Macieja Michalskiego z 

Janem Grzegorczykiem, 

powieściopisarzem, 

krytykiem literackim i 

dziennikarzem o Romanie 

Brandstaetterze, o. 

dominikaninie Janie Górze 

i o Zofii Kossak-

Szczuckiej 

 „Zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne i rozwojowe 

ucznia w szkole 

ogólnodostępnej – e-

konferencja”: 

13.00 Działania biblioteczne 

okiem kamery 

13.00-14.00 

PBP w Poznaniu:  

14.30 – 

15.00 

Wywiad z p. Aleksandrą 

Schoen-Kamińską – 

Wielkopolskim 

Nauczycielem Roku 

2017 

15:00-

15:30 

Prezentacja materiałów 

filmowych nagranych w 

GS Kalisz (Lekcja: Życie i 

twórczość Adama 

Mickiewicza, trwa: 14:00, 

Lekcja: Obraz postaci w 

Panu Tadeuszu, trwa: 

12:00) 

 Wprowadzenie do 

zagadnienia 

14.00 Projekcja filmowa 

webinarium: Jak na 

ostatnią chwilę 

przygotować się do 

egzaminu maturalnego 

z języka angielskiego? 

Małgorzata Gralewski 

15.00 – 

16.00 

„W ogrodzie możliwości 

cyfrowej edukacji" - 

prof. dr hab. Lech 

Mankiewicz, w ramach 

konferencji "Edukacja 

jest różnorodna" z cyklu 

Republika Edukacji - 

zorganizowanej przez 

Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Pile. 

(z kanału – you tube) 

15:30-

16:00 

Prezentacja zwycięskich 

filmów w konkursie 

organizowanym przez 

ODN Kalisz: „I love my 

country – the beauty of 

Wielkopolska” 

 Kilka słów o edukacji 

włączającej 

14.30 Projekcja filmowa 

webinarium: Jak uczyć 

uczenia się Małgorzata 

Gralewski  

     Nauczyciel pracuje na 

otwartym mózgu i sercu, 

czyli o zróżnicowanych 

potrzebach edukacyjnych na 

lekcjach języka polskiego 

15.30 Projekcja filmowa 

webinarium: O takich 

     Realizacja zróżnicowanych 

potrzeb edukacyjnych n 



typach zadań 

pamiętajmy Wiesława 

Kowalska 

lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych  

16.00 Projekcja filmowa 

webinarium: Jak radzić 

sobie ze stresem 

egzaminacyjnym? 

Mariola Felczyńska 

     Uczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego w 

kształceniu branżowym 

16.30 Projekcja filmowa 

webinarium: 5 minut 

przed maturą z biologii 

– o czym powinniśmy 

pamiętać? Jolanta 

Staszak 

     Wsparcie ucznia 

cudzoziemskiego w zakresie 

nauczania przedmiotowego, 

rozwijania kompetencji 

językowych i oceniania. 

 Projekcja filmowa 

webinarium: Dobrze 

przygotowani z historii 

i wos-u Anna 

Berdzińska 

      

 Projekcja filmowa 

webinarium Last 

minute przed maturą z 

biologii, czyli jak się 

przygotować do 

egzaminu Jolanta 

Staszak  

      

 Projekcja filmowa 

webinarium: - 

Konfrontacja pokoleń 

w dramacie D. 

Masłowskiej "Między 

nami dobrze jest" 

Wioletta Poturała 

      

 

Uwaga: w krótkich przerwach między poszczególnymi punktami programów studiów pokazywane będą  filmy promocyjne i prezentacje dotyczące projektu  „Czas 

Zawodowców Bis –zawodowa Wielkopolska” 


