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Szanowni Państwo! Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! 

Razem z noworocznymi życzeniami pomyślności, sukcesów i radości przekazujemy Wam  
drugi numer Newslettera Instytutu Filologii Romańskiej KUL.  

Znajdziecie w nim informacje na temat wydarzeń, które będą mieć miejsce w najbliższej 
przyszłości i do udziału w których gorąco Was zapraszamy.  

 
Władze i pracownicy IFR KUL 

 
 

SUKCES WYKŁADÓW DLA SZKÓŁ 
 
Cieszymy się ogromnie, że proponowane przez IFR wykłady dla szkół spotkały się z dużym 
zainteresowaniem i zaprosili nas Państwo do siebie. Odwiedziliśmy już wiele szkół w Lublinie i woj. 
lubelskim, m.in. IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Zespół Szkół Plastycznych im. 
Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu, II Liceum 
Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące  im. Jana 
Zamoyskiego w Zamościu, Zespół Szkół nr 2 w Zamościu, Gimnazjum nr 9 w Lublinie.  
Przed nami kolejne umówione wizyty i – mamy nadzieję – zaproszenia.  
 
Do zobaczenia wkrótce! 
 

 
 

WYKŁADY DLA SZKÓŁ 2013/14 – NOWA OFERTA NA SEMESTR LETNI 
 

Oferta wykładów dla szkół adresowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, którzy już 
uczą się lub pragną podjąć naukę języka francuskiego, hiszpańskiego i/lub włoskiego. W trakcie 
wykładów w sposób ciekawyprzedstawiane i omawiane są rozmaite zagadnienia związane 
z językiem i kulturą Francji, Hiszpanii i Włoch.Wykłady prowadzone są przez pracowników IFR KUL 
w języku polskim oraz w językach romańskich (francuskim, hiszpańskim i włoskim), w zależności od 
poziomu nauki uczniów.  
Proponujemy dwie formy udziału w zajęciach: wizyty uczniów w KUL (Al. Racławickie 14) oraz 
wizyty wykładowców IFR w szkołach, z możliwością wyboru dogodnej dla Państwa opcji oraz 
terminu zajęć. Zgłoszenia udziału w zajęciach z terminem oraz przewidywaną liczbę uczestników 
prosimy zgłaszać mailowo na adres msowa@kul.pl 
 
 
Lp. 

Poruszana 
problematyka 

Temat wykładu Prowadzący Uwagi 

1. 
Cywilizacja 
francuska  

Connaissez-vous Paris ? mgr Laurent Muller 

Wykład w języku 
francuskim, 
wymagana 
znajomość języka 
francuskiego min. 
poziom A2 



 

2. 
Cywilizacja 
francuska 

Le cœur en fête mgr Julien Thibaud 

Wykład w języku 
francuskim, 
wymagana 
znajomość języka 
francuskiego min. 
poziom A2 

3. 
Literatura 
francuska 

Paryski trop dr Edyta Kociubińska 

Zajęcia mają 
charakter 
warsztatowy; 
wymagana 
znajomość języka 
francuskiego min. 
A2 

4.  
Literatura 
francuska 

Polskiślad w 
szeregachfrancuskiejawangardy – 
życie i 
twórczość Guillaume’aApollinaire’a 

dr Judyta Niedokos 
Znajomość języka 
francuskiego nie jest 
wymagana 

5. Język francuski 
Rodzina = famille? Czyli o 
postrzeganiu rodziny w języku 
polskim i francuskim 

dr Paulina Mazurkiewicz 

Wykład w języku 
polskim, znajomość 
języka francuskiego 
nie jest wymagana  

6. 
Fonetyka języka 
hiszpańskiego 

!Español con ritmo!czyli krótki 
muzyczny kurs wymowy języka 
hiszpańskiego  

mgr Tomasz Niestorowicz,  
mgr Piotr Wasilewski 

Znajomość języka 
hiszpańskiego nie 
jest wymagana  

7.  Język hiszpański 
Mentalność Hiszpanów i zmiany we 
współczesnym języku hiszpańskim 

dr hab. Janusz Bień  
Znajomość języka 
hiszpańskiego nie 
jest wymagana  

8. 
Kultura i 
cywilizacja 
Hiszpanii 

Flamenco, między tradycją a 
współczesnością 

mgrVerónicaBarreraGutiérrez 

Wymagana 
znajomość jęz. 
hiszpańskiego min. 
na poziomie A2 

9.  Historia i 
cywilizacja Włoch 

Najnowsza historia Włoch w kinie mgr Katarzyna Maniowska 

Zajęcia w języku 
polskim, znajomość 
języka włoskiego nie 
jest wymagana 

10.  Historia i 
cywilizacja Włoch 

Włochy – ich różnorodność 
geograficzna, kulturowa i językowa dr Stefano Gandini 

Zajęcia w języku 
polskim, znajomość 
języka włoskiego nie 
jest wymagana 

11. 
Historia i 
cywilizacja Włoch 

Dieta śródziemnomorska. Co to 
jest? Dlaczego jest taka zdrowa? 

dr Stefano Gandini 

Zajęcia w języku 
polskim, znajomość 
języka włoskiego nie 
jest wymagana 

12.  
Historia i 
cywilizacja Włoch 

Kim jest Niebieski Książę, jakiego 
koloru jest złota rybka i dlaczego 
moja sąsiadka ma zielony kciuk? – 
O kolorach w języku włoskim 

dr Anna Kucharska 

Zajęcia w języku 
polskim, znajomość 
języka włoskiego nie 
jest wymagana 

 
Szczegółowy opisproponowanych wykładów znajduje się na stronie 
www.kul.pl/romanistyka(zakładka: Oferta dla szkół, lewe menu). 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 
 
 

KONWERSACJE W JĘZYKU FRANCUSKIM Z UDZIAŁEM NATIVE SPEAKERA 
 
W semestrze letnim 2013/14 roku proponujemy zajęcia konwersacyjne w języku francuskim z 
udziałem rodzimego użytkownika języka francuskiego. Wszystkich uczniów i nauczycieli 



 

zainteresowanych zaproszeniem lektora francuskiego na lekcję do szkoły prosimy o kontakt 
mailowy na adres msowa@kul.pl lub ifr@kul.plw celu umówienia dogodnego terminu i tematu 
zajęć konwersacyjnych.  
Tematyka konwersacji może być zaproponowana przez nauczycieli i uczniów w zależności od 
potrzeb, zainteresowań, realizowanego programu kształcenia itp. 
 

 
 

KONKURS WIEDZY O WŁOSZECH ITALIADA  
 

Instytut Filologii Romańskiej KUL jest patronem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Włoszech dla 
gimnazjalistów. Konkurs odbędzie się 20 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 
im. Orląt Lwowskich w Lublinie przy ul. Tumidajskiego 6a. 
Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2014 roku osobiście, listownie lub faksem na nr 
81-747-70-03.  
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na poniższej stronie internetowej: 
http://zso4lublin.pl/pl/gimnazjum_nr_6/miedzyszkolny_konkurs__italiada/ 
 
Serdecznie zapraszamy!!!  

 
 
 

II KONGRES NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
 

Z wielką radością informujemy, że w dn. 23-25 czerwca 2014 r. odbędzie się w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim II Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego, któremu przyświecać będzie 
hasło Nauczanie/uczenie języka francuskiego wobec wyzwań przyszłości. Organizatorami Kongresu są 
Instytut Filologii Romańskiej KUL oraz PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Francuskiego w Polsce.  
Zgłoszenia udziału w Kongresie przyjmujemy do 28 lutego br.pod adresem kongres2014@kul.pl 
 
Wykłady plenarne wygłoszą znakomici goście z kraju i zagranicy, m.in. prof. Mieczysław Gajos 
(Uniwersytet Łódzki), prof. Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Jolanta Zając 
(Uniwersytet Warszawski), prof. Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu), prof. Jean-Pierre Cuq (Université Nice-Sophia-Antipolis), prof. Eliane Damette 
(Université de Lyon).  
 
Wszelkie informacje o Kongresie znajdują się na stronie www.kul.pl/romanistyka(Zakładka 
KONGRES 2014, lewe menu) 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli języka francuskiego!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instytut Filologii Romańskiej KUL 
Aleje Racławickie 14 
20-950 Lublin 
tel. 81 44 54 345; mail: ifr@kul.pl; www.kul.pl/romanistyka 

 


