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DZIEŃ 
WIEDZY 
O NIEMCZECH
Miejsce: Collegium Polonicum w Słubicach
Termin: 22 marca 2023, godz. 9:30-14:00
Uczestnicy: uczennice i uczniowie szkół średnich

Jadąc w XXI wieku z sąsiedzką wizytą za Odrę, niemal nie uświadamiamy sobie, że już przekroczyliśmy 
granicę innego państwa. Podróżując po Niemczech, odwiedzając niewielkie miasteczka i nowoczesne 
niemieckie metropolie, rzadko zastanawiamy się nad tym, kim są ich mieszkańcy – czy wiecie na przy-
kład, skąd wzięły się Niemcy?

Warto dowiedzieć się więcej o kraju sąsiadów. Zapraszamy na nieoczywistą wycieczkę w nieznane wy-
miary niemieckiej historii, kultury, języka i relacji polsko-niemieckich. 

Co będziemy robić? Podczas warsztatów (prowadzonych w języku polskim) udamy się najpierw w po-
dróż z Berlina do Wersalu i nie bacząc na toczącą się wokół wojnę towarzyszyć będziemy cesarzowi 
Wilhelmowi I podczas proklamacji Cesarstwa Niemieckiego. Następnie zanurzymy się w głębinach Odry 
w poszukiwaniu jej legendarnych mieszkańców. Ponadto, na chwilę staniemy się częścią niemieckiej 
popkultury. A także, bezboleśnie zderzymy się z wielką niemiecką polityką w jej fascynujących momen-
tach. A na koniec zastanowimy się, jaką twarz mają relacje polsko-niemieckie: wrogą czy przyjazną?

Gwarantujemy dużo ciekawych wrażeń, sporą garść niemieckich słówek, ale przede wszystkim dobrą 
zabawę w gmachu Collegium Polonicum w Słubicach. 

Swoją wiedzę będzie można sprawdzić w konkursie w formie quizu Kahoot. 
Na najlepszych czekają nagrody!

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 24 lutego br. 

Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres e-mail: 
katarzyna.kochanska@amu.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Więcej informacji tel.: 61 829 6801
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PROGRAM

9:30 - 9:40  Powitanie gości
   Prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz
   Pełnomocnik Rektora UAM ds. dydaktyki w Collegium Polonicum

9:40 – 10:10  Wykład „Skąd się wzięły Niemcy i kim są dzisiejsi Niemcy?” 
   prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz

10:10 – 10:20  Przejście do sal warsztatowych – uczennice i uczniowie
   Przejście do „kawiarenki wiedeńskiej” na warsztaty 
   – nauczycielki i nauczyciele

10:20 – 12:20
Uczniowie  Warsztaty – ciekawostki o Niemczech i o Niemcach (w języku polskim). 
   Każdy warsztat trwa 30 min., uczniowie przechodzą do kolejnych sal. 
   Sala 203 – Odra i jej tajemnice. Śladami niksy odrzańskiej i wodnika 
   w niemieckiej literaturze i sztuce (dr Marta Bąkiewicz)
   Sala 204 - Ciekawostki o niemieckiej polityce i społeczeństwie (dr Artur Kopka)
   Sala 205 – Polsko-niemieckie sąsiedztwo. 1000 lat wzajemnej wrogości czy  
   współpracy? (dr Dominik Pick)
   Sala 207 – Język i popkultura niemiecka. Ciekawostki językowe 
   oraz kulturowe (mgr Anna Wiącek)
   
Nauczyciele   Warsztaty dla nauczycieli
   Sala 102 – Wykorzystanie multimediów w nauce języka niemieckiego 
   (dr Sebastian Chudak) 

12:30 - 13:00  Lunch

13:00 – 13:30  Konkurs z wiedzy o Niemczech w formie Kahoota

13:30 – 14:00  Rozdanie nagród i dyplomów
   Zakończenie


