
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  

oraz  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Chełmie 

zapraszają  

na  

FESTIWAL NAUKI DLA DOROSŁYCH  

– POD HASŁEM „WIELOWYMIAROWA EDUKACJA” 

organizowany w dn. 8 – 16 października 2019 r. 

w ramach ogólnopolskiej kampanii wydarzeń edukacyjnych  

pt. „Dni Uczenia się Dorosłych 2019” 

Zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców miasta Chełm do uczestnictwa w proponowanych 

zajęciach – warsztatach, ćwiczeniach i wykładach.  

https://edurosli.pl/#aktualnosci


 

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagane są wcześniejsze zapisy! Dlatego prosimy, aby wszyscy 

chętni kontaktowali się bezpośrednio z wykładowcami, pisząc na podane przez nich adresy mailowe. Adresy 

znajdują się zarówno w kalendarzu imprezy, jak i przy opisach proponowanych zajęć. 

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa! 

Miejsce: Instytut Neofilologii PWSZ w Chełmie, ul. Wojsławicka 8 

9 X (środa) 10 X (czwartek) 11 X (piątek) 15 X (wtorek) 

Dr Teresa Giedz-
Topolewska 

 
g. 15.00 – 16.00 
 
Współczesne kino 
rosyjskie 

Prezentacja 
najważniejszych 
nurtów we 

współczesnym kinie 
rosyjskim i 

najciekawszych 
twórców filmowych 
Zapisy: 

tgiedz@tlen.pl 
 

Dr Teresa Giedz-
Topolewska  
 
g. 15.00 – 16.00 
 
Wenecja północy - 
wirtualny spacer po 

Sankt Petersburgu. 
Prezentacja 
najciekawszych 

zabytków Sankt-
Petersburga 

Zapisy: tgiedz@tlen.pl 
 

Dr Jurij Hajduk 
 

g. 15.00 – 16.00 
 
Wojna hybrydowa 

Rosji z Ukrainą: 
uwarunkowania i 

instrumenty 
- Wykład z 
dyskusją 

Zapisy: 
jehajduk@wp.pl 

Prof.  dr hab. Jan Kłos, 
Kierownik Katedry 
Anglistyki 
 
g. 13.00 – 14.00 

 
Edukacja na solidnych 

fundamentach  
– Wykład podsumowujący 
Festiwal Nauki – 

„Wielowymiarowa 
Edukacja” w PWSZ w 

Chełmie 
Zapisy: 
bkucharska@pwsz.chelm.pl 

https://edurosli.pl/#aktualnosci
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Miejsce: Centrum Studiów Inżynierskich, Depułtycze Królewskie 

10X 
(czwartek) 

Mgr inż. I. Usydus - Warsztaty pokazowe „Z techniką za pan brat” 

g. 16.00 – 17.00 
Zapisy: iusydus@pwsz.chelm.pl 

 

 

Miejsce: Instytut Matematyki i Informatyki, ul. Pocztowa 54 

DATA GODZINA  

 
8 października 

 

8X 
(wtorek) 

g. 15.00-
16.00 

dr Beata Komorowska - 

Wychowanie dzieci vs nowe 
technologie – warsztat – s. 102 
Zapisy: bkomorowska@pwsz.chelm.pl 

 

dr Beata Kucharska - 
Mnemotechnika na co dzień – warsztat –  
s. 116 

Zapisy: bkucharska@pwsz.chelm.pl 

Z powodu choroby dr B. Kucharskiej 
zajęcia dn. 8 X zostają odwołane. 
Wszystkie osoby, które zapisały się na 

warsztat: „Mnemotechnika na co dzień” 
zapraszamy 17 X (czwartek) godz. 15.30 

do sali 116. 
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g. 16.00-
17.00 

dr Beata Komorowska 

Jak się nie zagubić w chaosie 
wartości?- warsztat – s. 102 
Zapisy: bkomorowska@pwsz.chelm.pl 

dr Iwona Oleksa – Trening kreatywności 

dla dorosłych – s. 116 
Zapisy: iwona.oleksa@onet.eu 
 

g. 17.00 – 
18.00 

mgr Agnieszka Walewska-Maksymiuk - 
Jak wygrać ze złością? 

Zajęcia kształtujące umiejętność radzenia 
sobie ze złością i agresją  - warsztat –  
s. 116 

Zapisy: agnes-1972@o2.pl 

dr Iwona Oleksa 
Warsztat koncentracji dla dorosłych –  

s. 108 
Zapisy: iwona.oleksa@onet.eu 
 

 

g. 18.00 – 
19.00 

dr Augustyn Okoński 

Współczesne problemy społeczne – warsztat – s. 116 
Zapisy: gutekodn@wp.pl 
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9 października 

9 X 
(środa) 

g. 15.00-
16.00 

Latanie - moja pasja– wykład panelowy 
i spotkanie z absolwentami  - s. 116 
Zapisy: aoskierko@pwsz.chelm.pl 

 

15.45 – 16.45 mgr Anna Szymańska 
Jak zostać Kapuścińskim? Warsztat 
reportażu prasowego – s. 108 

Zapisy: aszymanska@pwsz.chelm.pl 
 

g. 16.00 – 

17.00 

dr Elżbieta Miterka, mgr Sylwia 
Maciuk 

Warsztaty z metodą Points of You – s. 116 
Zapisy: smaciuk@pwsz.chelm.pl 

mgr, inż Agnieszka Szumera – Świadomy 
kredytobiorca – s. 102 

Zapisy: aszumera@pwsz.chelm.pl 

g. 17.00-

18.00 

dr Elżbieta Miterka, mgr Sylwia Maciuk 

Warsztaty z metodą Points of You – s. 116  
Zapisy: emiterka@pwsz.chelm.pl 

  

https://edurosli.pl/#aktualnosci
file:///C:/Users/Beata/Downloads/aoskierko@pwsz.chelm.pl
file:///C:/Users/Beata/Downloads/aszymanska@pwsz.chelm.pl
file:///C:/Users/Beata/Downloads/smaciuk@pwsz.chelm.pl
file:///C:/Users/Beata/Downloads/aszumera@pwsz.chelm.pl
file:///C:/Users/Beata/Downloads/emiterka@pwsz.chelm.pl


 

10 października 

10 X 

(czwartek) 

g. 15.00-

16.00 

dr Lucyna Sikorska 

Sztuka perswazji – warsztat – s. 102 
Zapisy: lsikorska@pwsz.chelm.pl 

g.15.30-16.30 
Czytelnia Biblioteki PWSZ w Chełmie (przy 
Rektoracie) - Czytanie Kresów – warsztat 

Zapisy: bpolakowska@pwsz.chelm.pl 

mgr, inż. Agnieszka Szumera – 
Świadomy kredytobiorca – s. 102 
Zapisy: aszumera@pwsz.chelm.pl 

dr Beata Kucharska Jak zostać 

biblioterapeutą dziecięcym? – warsztat -   
s. 116 

Zapisy: bkucharska@pwsz.chelm.pl 

Z powodu choroby dr B. Kucharskiej 
zajęcia dn. 10 X zostają odwołane. 
Wszystkie osoby, które zapisały się na 

warsztat: „Jak zostać biblioterapeutą 
dziecięcym?” zapraszamy 17 X (czwartek) 
godz. 17.00 do sali 116. 

g. 16.00 – 
17.00 

prof. dr hab. Paweł Skrzydlewski – 

Filozofia starości – konserwatorium –  
s. 102 

Zapisy: pskrzydlewski@pwsz.chelm.pl 

dr Bożena Pietryczuk - 
Zdrowe dziecko to wesołe dziecko. 

Współczesne wyzwania promocji zdrowia – 
warsztat – s. 116 
Zapisy: b.pietryczuk@gmail.com 

g.18.00-
19.00 

 
dr Aneta Paszkiewicz 

Zmieniająca się scena subkultur młodzieżowych – warsztat – s. 116 

Zapisy: anetajan5@wp.p 
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11 października 

 

11 X 
(piątek) 

g. 14.00-
15.30 

dr Halina Bejger Psychoterapia pozytywna – warsztat – s. 116 
Zapisy: hbejger@wp.pl 

g. 15.45 – 
16. 45 

 
dr Aneta Paszkiewicz - Nowe oblicza 
uzależnień – warsztat – s. 116 

Zapisy: anetajan5@wp.p 
 

 
mgr Anna Szymańska 
Jak zostać Kapuścińskim? Warsztat 

reportażu prasowego – s. 102 
Zapisy: aszymanska@pwsz.chelm.pl 

 
dr Renata Kartaszyńska - Socjologia 
życia codziennego – wykład – s. 108 

 
Zapisy: rkartaszynska@op.pl 

 
dr Ewa Staropiętka-Kuna 
Ekonomia czasu - współczesne metody 

planowania – warsztat – s. 204 
Zapisy: evaskuna@wp.pl 

 

17.00 -

18.00 

 

Mgr Katarzyna Kosińska 
Warsztaty haftu matematycznego – 
s. 102 

Zapisy: kosinska-k@wp.pl 
 

 

dr Augustyn Okoński - 
Współczesne problemy społeczne – 
warsztat – s. 116 

Zapisy: gutekodn@wp.pl 
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DATA GODZINA  

12 października 

12 X 
(sobota) 

9.30 – 11.00 

 

Mgr Agnieszka Bandzul, mgr Karolina Nafalska - Mindfulness - uważność każdego 
dnia – warsztat – s. 116 
Zapisy: abandzul@pwsz.chelm.pl; knafalska@pwsz.chelm.pl 

 

12.00 – 
13.00 

 

dr Agata Szabała - Zrozumieć kobietę – warsztat adresowany do mężczyzn –  s. 116 
Zapisy: aszabala@pwsz.chelm.pl 
 

13.00-14.00 

 
dr Agata Szabała -  Zrozumieć mężczyznę – warsztat adresowany do kobiet – s. 116 

Zapisy: aszabala@pwsz.chelm.pl 
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 15, 16, 17 października 

15X 
(wtorek) 

g. 16.00 – 
17.00 

 
Mgr Dorota Danieluk  - Nowe Media - pożytek , przyjemność czy uzależnienie  
od e-czynności  - warsztat – s. 116 

Zapisy: dorota.danieluk@op.pl 

16 X 
(środa) 

g. 16.00-
17.00 

 

Mgr Ewelina Żyłka - Stres w pracy – warsztat – s. 116 
Zapisy: ewela1805@wp.pl 

 

16 X 
godz. 16.00-

17.00 

mgr Zygmunt Gardziński, Każdy może zostać reporterem – aula 207 ul., Pocztowa 54 

Przygotowanie reportażu poświęconego historii budowy i funkcjonowania osiedla 
„Dyrekcja” – zespołu urbanistycznego z lat 1928-39, wpisanego do rejestru zabytków 
dorośli. Uczestnikami zadania będą dorośli zapisani do udziału w zajęciach. 

Zapisy: zgardzinski@pwsz.chelm.pl 

17X 
godz. 16.00-

17.00 

mgr Zygmunt Gardziński, Egzotyka tuż za domem – aula 207,  ul. Pocztowa 54 

Wykład pt. „Architektura sakralna wschodniej Lubelszczyzny”. 
Na spotkaniu uczestnicy ustalą z Prowadzącym termin wyjazdu   studyjnego. 

Planowana trasa: Chełm – Stołpie – Rejowiec – Krynica – Krupe – Krasnystaw – Bończa 
– Wojsławice – Uchanie – Kumów Plebański – Kamień – Chełm w celu poznania 
obiektów architektury wschodniej Lubelszczyzny.  

Podjęcie się odpowiedzi na wiele pytań nurtujących dorosłych np.:  

 co ciekawego jest poza granicami  miejscowości, w której  mieszkam?  dlaczego 
obiekty architektury z tej samej epoki, zbudowane w  tym samym stylu różnią się 
od siebie? 

 jakie pozostałości dawnych kultur, narodowości i religii znajdziemy we wschodniej 
części regionu lubelskiego? 

Uczestnikami zadania będą dorośli zapisani do udziału w zajęciach. 
Zapisy: zgardzinski@pwsz.chelm.pl 
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