
               
 

NIEĆKOWO 19-25 LIPCA 2021 r. 

PROGRAM WARSZTATÓW 

19 lipca (poniedziałek)  w godzinach południowych przyjazd do Niećkowa, 

zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego, Niećkowo 63.   

Do Niećkowa kursują autobusy i busiki ze Szczuczyna lub z Grajewa (przez Szczuczyn).  

14.00 –  obiad 

18.00 – kolacja 

19.00 – spotkanie integracyjne przy muzyce  

20 lipca (wtorek) 

8.30 – śniadanie 

9.00 – Spotkanie w dworku, należącym w XIX w. do rodziny Łuniewskich, 

przebudowanym gruntownie w 1912 r.  

W programie spotkania:  

 Autoprezentacja obecnych uczestników warsztatów 

 Informacja o projekcie „Dialog pokoleń” 

 Prezentacja strony internetowej  www.dialogpokolen.uw.edu.pl 

 Omówienie założeń „Słownika dialogu pokoleń” i ustalenie listy haseł do 

opracowania w czasie warsztatów 

11.00 – prof. Urszula Sokólska – Juliana Tuwima zabawy słowem (wykład 

połączony z zajęciami warsztatowymi) 

13.30 – obiad 

15.00 – 15.30 Katarzyna Nowak -  Językowy obraz ptaków zawarty w ich nazwach z 

XVIII-wiecznego dzieła Jana Krzysztofa Kluka „Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie 

kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo”. 

15.30 – 16.30 czas na zajęcia indywidualne (przygotowanie materiałów 

konferencyjnych, zapoznanie się z publikacjami „Dialogu pokoleń”). 

16.30 – 17.30  dr Monika Jabłońska - Zajęcia sportowe z kijkami dla chętnych 

(chętni proszeni są o zabranie ze sobą kijków – zajęcia będą się odbywać codziennie 

po południu od poniedziałku do czwartku)   

18.00 – kolacja 



21 lipca (środa)  

8.00 – śniadanie 

9.00 – wyjazd do Grajewa na konferencję naukową nt. „Tendencje rozwojowe 

współczesnej polszczyzny” 

10.00 – 15.30 Obrady plenarne w Grajewskiej Izbie Historycznej, Grajewo, ul. 

Legionistów 9 

15.30 – występ zespołu artystycznego 

16.30 – powrót do Niećkowa 

17.00 – obiadokolacja  

18.00 – kolacja dla delegacji uczniowskich 

19.00 – spotkanie integracyjne z delegacjami szkolnymi  

 

22 lipca (czwartek) 

8.00 – śniadanie 

9.00 – 10.30 dr Monika Jabłońska - zajęcia warsztatowe dla uczniów 

10.30 – 11.00  II Dyktando „Dialogu pokoleń” 

11.00 – 12.00  prezentacja wyników  badań prowadzonych przez uczniów w ramach 

projektu „Dialog pokoleń”  

 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie LO w Sokołowie Podlaskim  

 Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Wyszkach 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniówce Świerżowskiej 

 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie 

 Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie   

 

12.00 – Konkurs międzyszkolny „Czy znasz język swojego regionu?  

12.30 – Wyjazd do Ełku 

13.30 -14.30 Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową 

14.30 – obiad przy grillu  

15.30 -  Ogłoszenie wyników „Dyktanda” i wręczenie nagrody                                   

MISTRZ ORTOGRAFII 2021. 

16.00 - Powrót do Niećkowa 

17.00 -  17.30 prof. Barbara Falińska (UwB) – Wypełnianie kwestionariuszy 

gwarowych i przeprowadzania wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi 

przez uczniów i nauczycieli Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny  

17.30 – 18.00 prof. Józef Porayski-Pomsta (UW) - Nowe słownictwo uczniowskie 

przedmiotem analizy językoznawczej 

18.00 – kolacja 

19.00 – występ zespołu artystycznego i nauka tańców ludowych. 



23 lipca (piątek) 

8.00 – śniadanie 

9.00 – Wycieczka do Ełku 

W programie:  

10.00 – zwiedzanie Muzeum Kropli Wody w Wieży Ciśnień w Ełku 

11.00 - spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej z Prezydentem Ełku,  

12,00 - zwiedzanie miasta, spacer promenadą 

13.00 – obiad 

14.00 – Koncert artystyczny w wykonaniu wybitnego akordeonisty ze szkoły 

muzycznej  

15.00 – 16.30 Odpoczynek nad jeziorem (warto wziąć ze sobą strój plażowy) 

16.30 – Powrót do Niećkowa 

18.00 – kolacja 

20.00 – 22.00 Wieczór integracyjny 

Sobota, 24 lipca 

8.00 – śniadanie 

9.00 – 12.00   „Nowe wyrazy, nowe związki frazeologiczne, nowe zwyczaje 

językowe” (zajęcia warsztatowe)   

 prof. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Związki frazeologiczne, ich znaczenia i 

funkcje (warsztaty) 

 prof. Anna Tyrpa – Frazeologia somatyczna (pogadanka) 

 porf. Anna Tyrpa - „Przysłowia polskie w rysunkach Eryka Lipińskiego” 

(prezentacja połączona z zajęciami warsztatowymi) 

13.30 – obiad 

15.00 – 17.00 Zajęcia warsztatowe   

18.00 - kolacja 

Niedziela, 25 lipca  

8.00 – śniadanie 

9.00 – Podsumowanie warsztatów i sformułowanie postulatów badawczych na 

najbliższą przyszłość. 

 


