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ZAPRASZAMY  NA 

 

KONFERENCJĘ  NAUKOWO- DYDAKTYCZNĄ 

 

„POLSKA   I   POLSZCZYZNA   PROFESORSKIM   OKIEM” 

 

prof. Jerzy Bralczyk     prof. Stanisław Sławomir Nicieja 

 

11 marca 2020 r. 
 

 

Organizator: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

                       Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie 

                       Głogowska Edukacja Kresowa 

 

Honorowy patronat: Starosta Głogowski, Prezydent Głogowa  

 

Miejsce konferencji: Aula Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie 

ul. Jedności Robotniczej 4  

 

Celem konferencji jest inspirowanie nauczycieli w obszarze wychowania do wartości jako 

kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, jednego z kierunków  polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz w ramach rozwijania kompetencji 

kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, rozwój osobisty i społeczny 

obejmujący znajomość współczesnych wydarzeń narodowych, europejskich i światowych w 

aspekcie historycznym i językowym. W obecnych czasach istotna staje się świadomość 

oddziaływania języka na innych ludzi oraz używania go w sposób pozytywny  

i odpowiedzialny społecznie. W edukacyjnej rzeczywistości ważna jest pozytywna postawa 

dotycząca porozumiewania się w języku ojczystym obejmującym skłonność do krytycznego  

i konstruktywnego dialogu, który wiąże się z wrażliwością na walory estetyczne języka oraz 

zainteresowania kontaktami z innymi ludźmi.  

 

                                                     Program konferencji:  

11.00 - 11.05 - rozpoczęcie konferencji 

11.05 - 11.15 - koncert  uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie  

11.15 - 12.30 - wykład prof. Stanisław Sławomir Nicieja ,,Polskie drogi  

do niepodległości’’. Pierwszoplanową w referacie  będzie miejscowość Zadwórze, gdzie  

17 sierpnia 1920 r. doszło do bitwy nazywanej mianem ,,Polskich Termopil’’. W tym roku 

obchodzić będziemy jej 100- lecie. Podczas spotkania zostaną wyświetlone  i omówione 

fragmenty filmu w reżyserii Jerzego Janickiego pt. ,,Zadwórze – polskie Termopile’’, którego 

scenarzystą i narratorem jest prelegent. 

http://www.pcpppidn.eu/
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12.30 - 13.00 - przerwa kawowa 

13.00 - 13.10 - koncert  uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie  

13.10 - 14.30 - wykład prof. Jerzy Bralczyk ,,Jak mówić żeby nas słuchano’’ 

„Kiedy obok siebie postawimy nagą prawdę i nagie kłamstwo, to jedno od drugiego 

odróżnimy bez trudu. A kiedy pięknie ubiorą się w słowa, to bywają nie do odróżnienia” - 

mówi prof. Jerzy Bralczyk. 

14.30 – zakończenie konferencji, zakup książek prof. S. S. Niciei  i prof. J.Bralczyka, 

rozmowy z prelegentami 

 

                                                                       

 

prof. Stanisław Sławomir Nicieja                                                      

polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, 

profesor nauk humanistycznych,  

były rektor Uniwersytetu Opolskiego,  

senator V kadencji. 
 

prof. Jerzy Bralczyk  

polski językoznawca i gramatyk normatywny, 

profesor nauk humanistycznych, specjalista 

w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. 

Jeden z najpopularniejszych autorytetów  

w dziedzinie języka polskiego.
 

 

 

 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę uczestników konferencji  i wypełnienie karty 

zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza www.pcpppidn.eu  - Powiatowy Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego zakładka „szkolenia”.  

Koszt udziału w konferencji wynosi 100,00zł. Zapisy  na konferencję trwają do 2 marca 2020 r. 

Wszelkich informacji udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 
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