
Zajęcia 

dodatkowe
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

8.00-9.30

Język włoski - lektorat

grupa początkująca

mgr Aleksandra Pogońska

s. 6

Język włoski - lektorat

grupa zaawansowana

mgr Aleksandra Pogońska

s. 6

Komunikacja praktyczna - actio 

rhetorica (OGUN)

mgr Iwona Żółtowska

s. 103

Język włoski - lektorat

grupa początkująca

mgr Aleksandra Pogońska

s. 6

Język włoski - lektorat

grupa zaawansowana

mgr Aleksandra Pogońska

s. 6

9.45-11.15

Roczniki

średniowieczne jako

źródło do historii

epoki (wybór) (OGUN)

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-

Szyszkowski

s. 110

Retoryka i demokracja. Od 

starożytności do współczesności

(OGUN) (I sem.)

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

s. 103

Klasyczna filozofia polityki 

(OGUN) (II sem.)

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

s. 103

Ad fontes - kurs łaciny dla 

średniozaawansowanych

dr Magda Zawadzka

s. 118

Literatura żydowska okresu 

hellenistycznego - OGUN (I sem.)

mgr Agata Grzybowska

s. 103

Rudimenta Latinitatis - kurs 

łaciny dla początkujących

dr Magdalena Zawadzka

s. 6

11.30-13.00

Intertextuality in the New 

Testament (Selected Passages) 

Zajęcia w języku angielskim 

(B2+) (I sem.)

dr Jan Kozłowski

s. 116

Elementy kultury renesansu - 

OGUN (I semestr)

prof. dr hab. Włodzimierz 

Olszaniec

s. 6



13.15-14.45

Elementy kultury baroku (OGUN) 

(II sem.)

dr Bartłomiej Czarski

s. 103

Obraz nieba gwiaździstego – 

astronomia w literaturze i 

kulturze antycznej - OGUN (I 

sem.)

mgr Katarzyna Kryńska

s. 103

Seminarium prof. Adama 

Ziółkowskiego

Instytut Historii, s. 101 

Nowa poezja starożytna - 

arcydzieła z papirusów - OGUN  

(I sem.)

dr hab. Jan Kwapisz

s. 103

Lektura Biblii pauperum  z lat 

1480-1485 (OGUN)

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

s. 6



15.00-16.30

Apokryfy w kulturze europejskiej 

(OGUN) (II sem.)

ks. prof. dr hab.  Marek 

Starowieyski

s. 6

Muzyka starożytnej Grecji - 

OGUN (II sem.)

mgr Łukasz Szypkowski

s. 103

Epigrafika grecka (fakultet)

dr hab. Aleksander Wolicki

s. 103

Gramatyk opisowa języka

polskiego (I sem.) (fakultet 

dedykowany)

mgr Inga Grześczak

s. 116 

16.45-18.15

Antropologia antyku greckiego - 

OGUN

dr Daniel Zarewicz

s. 103

Wczesnochrześcijańska 

literatura łacińska

(OGUN) (II sem.)

ks. prof. dr hab.  Marek 

Starowieyski

s. 6

Język rumuński - OGUN

mgr Bartosz Radomski

s. 116

\

18.30-20.00

Dionizos i dionizyjskość w 

kulturze zachodu - OGUN

dr Daniel Zarewicz

s. 103


