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cZYLI INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z WYKŁADOWcĄ
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Dr hAb. bOŻENA cZWOjDrAK 
Instytut historii

Wydział Nauk Społecznych

PrOf. Dr hAb. KrZYSZTOf T. WIEcZOrEK
Instytut filozofii

Wydział Nauk Społecznych

SPOTKANIE: 10.00–11.00 SPOTKANIE: 10.00–11.00

Zajmuję się genealogią szlachecką i możnowładczą 
oraz badaniami nad dworami i otoczeniem władców 
w późnośredniowiecznej Polsce.

jako mały chłopiec wiódł z bratem długie dysputy po 
zgaszeniu światła w pokoju. jak się okazało później, 
były to dysputy rasowo filozoficzne. Zainteresowania 
problematyką bytu, absolutu, poznania, prawdy oraz 
zła i dobra znacznie się nasiliły w latach nauki w VIII 
LO w Katowicach, w eksperymentalnej klasie mat-fiz, 
w której przedmioty kierunkowe wykładali pracownicy 
naukowi UŚ (m. in. prof. A. chełkowski). Kontakt 
z najnowszymi osiągnięciami nauk matematyczno-
przyrodniczych na poziomie uniwersyteckim pobudzał 
do szerszej refleksji, obejmującej również problemy 
filozoficzne. Potem nastąpiła przerwa – studia 
magisterskie z matematyki teoretycznej, uwieńczone 
obroną pracy dyplomowej z logiki formalnej – a zaraz 
po nich praca naukowa w Instytucie filozofii na 
kolejnych stanowiskach: od asystenta-stażysty po 
profesora tytularnego. jak z tego widać, filozofia 
nie jest dla K. Wieczorka przedmiotem swobodnego 
wyboru, lecz koniecznością życiową od najmłodszych 
lat, a jego życie codzienne polega na nieustannym 
zmaganiu się z pytaniami filozoficznymi. jakimi? - 
można się dowiedzieć, przychodząc na indywidualne 
spotkanie z wykładowcą.

Chcesz się dowiedzieć jak funkcjonował 
dwór władców w dawnej Polsce? 
Co jedzono, jakie kolory były modne, 
czym się zajmowali urzędnicy dworscy? 
Przyjdź i porozmawiaj.

Dlaczego człowiek myśli? Czym jest 
świadomość i czy jest naszym (ludzkim) 
wyłącznym przywilejem? Czy można 
zbudować albo wyhodować sztuczny 
mózg – w dodatku taki, który chciałby 
i mógłby z nami rozmawiać? Co się stanie, 
gdy kiedyś – a najprawdopodobniej to 
nastąpi – spotkamy inteligentną istotę 
całkowicie różną od nas samych? Te 
i podobne pytania z pogranicza science 
fiction i filozofii umysłu proponuję 
rozważyć w swobodnej (byle uprzejmej 
i inteligentnej) rozmowie.
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Dr bArbArA LEWIcKA
Instytut Socjologii

Wydział Nauk Społecznych

Dr MArTA ObrębSKA
Instytut Nauk Politycznych
Wydział Nauk Społecznych

SPOTKANIE: 10.00–11.00 SPOTKANIE: 10.00–11.00

Na co dzień zajmuje się socjologią miasta oraz 
socjologią sztuki: prowadzi analizy przestrzeni 
miejskich w tym obszarów funeralnych, odczytuje 
społeczne role kultury. Podróże na Wschód i Zachód 
stanowią dla niej niewyczerpane  wyznawanie 
poznawcze.

Na co dzień zajmuje się samorządem terytorialnym 
w Polsce, a także polityką lokalną
i dewolucją w Wielkiej brytanii. Pracuje w Instytucie 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Chcesz się dowiedzieć, jak socjolog 
opisuje przestrzenie miejskie i jakie jest 
znaczenie poszczególnych obszarów 
miasta. Chcesz porozmawiać o pasji 
podróżniczej. A może chcesz dowiedzieć 
się dlaczego ludzie od zawsze zajmowali 
się wytwarzaniem sztuki. Odwiedź 
Wydział Nauk Społecznych i wykorzystaj 
okazję do bezpośredniej rozmowy 
z ekspertem! 

Chcesz się dowiedzieć jak działa 
samorząd w Polsce, a może interesują 
Cię ostatnie zmiany prawne 
wpływające na to jak będziemy 
głosować w nadchodzących wyborach 
samorządowych? Chcesz poznać 
ciekawe rozwiązania dotyczące 
funkcjonowania samorządu jakie 
wykorzystuje się w innych europejskich 
krajach?
A może interesuje Cię temat Brexitu 
i dewolucja w Wielkiej Brytanii?
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Dr jErZY GOrZELIK
Zakład historii Sztuki

Wydział Nauk Społecznych

Dr MATEUSZ SOKULSKI
Instytut historii

Wydział Nauk Społecznych

SPOTKANIE: 10.00–11.00 SPOTKANIE: 11.00–12.00

Zajmuje się sztuką Europy Środkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem Górnego Śląska - od baroku po 
czasy współczesne. Interesuje go, w jaki sposób, 
wykorzystując środki wizualne, twórcy kultury 
przyjmowali rolę ideologów, starając się narzucić swoją 
wizję historii i wspólnoty, jak obraz wykorzystywany był 
w światopoglądowych wojnach czy to wyznaniowych, 
czy też narodowych.

jestem adiunktem w Instytucie historii Uniwersytetu 
Śląskiego. Zajmuję się dziejami bałkanów w XIX i XX 
w., historią dyplomacji, opozycją antykomunistyczną 
i problematyką narodowościową w państwach byłej 
jugosławii.

W czasie wykładu zamierzam ukazać 
związki polityki i sportu u schyłku 
istnienia Jugosławii. Postaram się 
odpowiedzieć na pytanie dlaczego 
sympatycy piłki nożnej silnie 
zaangażowali się w działalność ruchów 
nacjonalistycznych w Serbii i Chorwacji. 
Przypomnę o istotnej roli sportu jako 
ważnego elementu życia społecznego 
oraz sukcesach reprezentacji 
narodowych i klubów z państw byłej 
Jugosławii na przełomie lat 80. i 90.
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Dr  MAGDALENA WOŁEK 
Instytut filozofii

Wydział Nauk Społecznych

Dr KATArZYNA PONIKOWSKA
Instytut Socjologii

Wydział Nauk Społecznych

SPOTKANIE: 11.00–12.00 SPOTKANIE: 11.00–12.00

jest muzykiem i teoretykiem sztuki. Miłośniczką 
bacha, jazzu i muzyki eksperymentalnej. Zajmuję się 
filozofią sztuki i filozofią nowych mediów. Interesują 
ją związki pomiędzy sztuką i techniką oraz to, w jaki 
sposób nowe technologie wpływają na nasz obraz 
świata. 

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją 
międzykulturową oraz procesami komunikacyjnymi 
w biznesie. jej zainteresowania naukowe dotyczą 
idei zrównoważonego rozwoju i sposobów ich 
wykorzystania w działaniach ruchów społecznych, 
wspólnot lokalnych oraz przedsiębiorstw.

czy chcesz się dowiedzieć co łączy 
jazz i matematykę? Dlaczego 
sam komputer nie wystarczy, by 
stworzyć dzieło sztuki? jak zapis 
muzyczny (nuty i nagrania) wpływa 
na kształtowanie się muzyki i co 
tak naprawdę dzieje się z nami gdy 
słyszymy dźwięki?

Chcesz porozmawiać o tym, w jaki sposób 
można wykorzystać wiedzę socjologiczną 
w biznesie, jak dobrze radzić sobie, 
prywatnie i zawodowo, w sytuacjach 
i relacjach międzykulturowych, jak być 
świadomym ekologicznie konsumentem 
i przedsiębiorcą? Odwiedź…
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Dr KATArZYNA brZOZA
Zakład Komunikacji Społecznej Instytutu

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Dr hAb. jAKUb MOrAWIEc
Instytut historii

Wydział Nauk Społecznych

SPOTKANIE: 11.00–12.00 SPOTKANIE: 12.00–13.00

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Główne 
zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia 
wpisujące się w obszar komunikowania społecznego 
i komunikowania politycznego. Aktualnie zajmuje się 
badaniami obrazu kobiety w mass mediach. Uwielbia 
górskie wycieczki zwłaszcza w Tatry, słoneczne plaże 
oraz dobrą książkę i komedie wystawiane na deskach 
polskich teatrów.

Zajmuje się historią Skandynawii w epoce 
średniowiecza, m.in. dziejami wikingów.  Interesuje go 
to, jak w średniowiecznej Skandynawii rozwijała się 
kultura, przede wszystkim literatura oraz polityczna 
propaganda. Śledzi losy wybitnych władców, którzy 
słynęli nie tylko z militarnych dokonań. Z zapałem 
studiuje skandynawskie sagi oraz poezję skaldów.

chcesz się dowiedzieć jaki obraz 
współczesnej kobiety kreują mass 
media i jakie miejsce oraz rolę 
pełni kobieta w świecie polityki?

Chcesz się dowiedzieć, kim byli 
wikingowie, na czym polegał ich wkład 
w dzieje średniowiecznej Europy, o czym 
pisali średniowieczni Islandczycy?
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Dr hAb. MArIUSZ WOjEWODA 
Instytut filozofii

Wydział Nauk Społecznych

MGr MONIKA SZPOcZEK
Instytut Socjologii

Wydział Nauk Społecznych

SPOTKANIE: 12.00–13.00 SPOTKANIE: 12.00–13.00

Zajmuje się etyką, zagadnieniami związanymi z wolną 
wolą człowieka, naturą ludzką, ludzkimi wyborami 
i kwestiami dotyczącymi komunikacji społecznej 
ze względu na wartości, etycznymi problemami 
związanymi w rozwojem techniki i neuronauk. 
Prywatnie lubi turystykę historyczną i jazdę na 
rowerze.

magister socjologii, wykładowca akademicki, 
wydziałowy koordynator ds studentów 
niepełnosprawnych; opiekun kół naukowych Studium 
Pracy Socjalnej i Socjologii reklamy; opiekun praktyk 
na kierunku praca socjalna; od 2012 roku koordynator 
laboratorium społecznego Studium Pracy Socjalnej 
utworzonego na podstawie porozumienia Uniwersytetu 
Śląskiego i Miasta Świętochłowice; autorka 
i współautorka publikacji m.in.: „Problematyka 
granic refleksji społeczno-humanistycznej”, „rodzaje 
i kryteria ewaluacji”; zainteresowania badawcze: 
praca socjalna, problemy społeczne, organizowanie 
społeczności lokalnej. Animator społeczności lokalnej. 
Od lat związana z Lipinami które stara się odczarować. 
Pracuje z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem  
społecznym.

jeżeli chcesz się dowiedzieć kim 
jest cyberczłowiek,
na czym w przyszłości będzie 
polegało współdziałanie człowieka 
i maszyny,
w jaki sposób wiedza o ludzkim 
mózgu wpłynie na rozumienie 
ludzkich zachowań,
dlaczego człowiek postępuje 
dobrze, bądź źle? Zapraszam do 
rozmowy!
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Dr MArEK TYrAŁA
Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych

SPOTKANIE: 12.00–13.00

Absolwent czterech kierunków studiów, które konsekwent-
nie łączy w ramach prac naukowo-badawczych; Politologia 
i historia Najnowsza, Stosunki Międzynarodowe, bezpie-
czeństwo i zarządzanie kryzysowe , Administracja rządowa 
i samorządowa. Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych 
Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 Zajmuje się myśleniem krytycznym. Szeroko (interdyscy-
plinarnie) rozumianą teorią polityki, teorią demokracji, 
problematyką rywalizacji politycznej oraz funkcjonowaniem 
polskich partii politycznych. Zajmuje się także historią po-
lityczną II rP (PPS, endecja), partiami i ruchami protestu- 
utopizmem, antysystemowością i populizmem (od baader 
Meinhof przez ruchy Anty i  Alterglobalistyczne do bernie 
Sanders’a i jeremy corbyn’a, Podemos, Adriana Zandberga, 
janusza Korwina Mikke i  ONr) oraz   tzw. „subkulturami” 
młodzieżowymi (od hipisów przez skinheadów do hipho-
powców i hipsterów). Lubi kulturę masową i alternatywną 
(od Lou reed’a, Dawida bowie, Iggy Popa, The Specials 
i The clash przez Madonnę, cypress hill, bruce’a Spring-
steen’a do red hot chili Peppers,  Prodigy, Top One, jurka 
Owsiaka, Pidżamę Porno,  Dropkick Murphys i Gogol bordel-
lo). jego największa pasja to świat nauki oraz wola zmienia-
nia (naprawy) świata na lepszy. 



Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego zapraszają do swobodnej, indywidualnej 
rozmowy – o prowadzonych badaniach, naukowych 
pasjach czy specyfice poszczególnych kierunków 
studiów.
Akcja „Żywa książka” to unikalna okazja na spotkanie 
i dyskusję z wybitnymi ekspertami – możesz wybrać 
lub samodzielnie zaproponować temat rozmowy!

Zapraszamy!

4 października 2018 r.
godzina 10.00–13.00

biblioteka
Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego

Katowice, ul. bankowa 11


