
9.06. / czwartek
I LO im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie – aula 
ul. Piotra Sobczyńskiego 1A

godz. 12.00
Błyskawiczne dzieje polszczyzny / dr I. Winiarska, J. Górski
Multimedialna lekcja historii języka polskiego. Dowiemy się,  
jak mówili nasi przodkowie, co to znaczy polszczyzna sarmacka  
i dlaczego język się zmienia.

godz. 13.00
Imiona znane i zapomniane / J. Górski
Skąd się brały imiona i co dawniej oznaczały, dlaczego niektóre  
z nich zanikły, a inne pozostały? Podczas spotkania słuchacze 
będą mogli poznać znaczenia własnych imion.

godz. 14.00
Dlaczego mądrej głowie dość dwie słowie / M. Zielińska
Quiz z odgadywaniem znaczeń i pochodzenia frazeologizmów.  
Będziemy wpuszczać w maliny, łapać byka za rogi  
i zastanawiać się, dlaczego Filip wyskoczył z konopi.

Grobokop, translex i studio paznokci / prof. M. Rutkowski
Prelekcja na temat nazw własnych dawniej i dziś. Prowadzący 
wyjaśni, dlaczego galerie i salony rosną jak grzyby po deszczu 
oraz czy Marex jest lepszy od Marka.

godz. 17.00
Między dziennikarzami, między słowami / M. Meller
Spotkanie z reporterem i felietonistą, autorem opowieści  
terenowo-przygodowych, który opowie o słownictwie  
dziennikarskim i o tym, jak w dwu zdaniach dotrzeć do sedna 
sprawy. 

10.06. / piątek
I LO im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie – aula

godz.12.00
Językowe pułapki w literaturze polskiej / J. Górski
Dlaczego Polacy nie gęsi i o co tak naprawdę chodziło  
Mikołajowi Rejowi? Zabawa w odgadywanie znaczeń słów, 
wyrażeń i zwrotów znanych z dawnych tekstów.

godz. 13.00
Krótki żywot słów w nowoczesności / dr I. Winiarska, J. Górski
Quiz dotyczący zapomnianych słów związanych z techniką,  
postępem i nauką, które w polszczyźnie XX-wiecznej pojawiły  
się na krótko i znikły.

PROGRAM

godz. 15.00
Kociak i lampucera, czyli gender dawniej i dziś  
/ S. Chutnik, K. Enerlich
Spotkanie dwu pisarek poświęcone zapomnianym słowom 
kobiecym i nie tylko, połączone z zabawą we wspólne tworzenie 
tekstu – opisu kobiety, z użyciem tych słów. 

godz. 17.00
Spektator i dublura – o języku teatru nie tylko  
dla teatromanów / J. Wakar, W. Pszoniak
Rozmowa krytyka i aktora o teatrze i języku teatru – o słowach 
znanych i nieznanych, o tym, jak się zmieniały i przekształcały. 

11.06./ sobota
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie – scena widowiskowa
ul. Warszawska 26

godz.13.00
Śpiewane i nieśpiewane / J. Has
spotkanie w bibliotece – sala „Orbita”
Projekcja filmu z fragmentami poetyckich programów  
wg tekstów Jadwigi Has. Autorka przeboju J. Połomskiego  
i S. Krajewskiego „Sentymentalny świat”, opowie o pracy  
nad słowem i zarazem o współpracy z największymi artystami 
polskiej piosenki.

godz.15.00
Konkurs „Szukamy zapomnianych słów”
Ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród.

Stare, ale jare – od słowa do słowa / prof. M. Rutkowski,  
dr hab. K. Kłosińska, dr A. Hącia, F. Łobodziński 
Swobodna w formie i lekka w treści debata o polszczyźnie  
i zapomnianych słowach z udziałem popularyzatorów wiedzy  
o języku polskim, znanych też z radia i telewizji.

godz.16.00
Czytanie Mistrzów / W. Pszoniak, W. Malajkat
Wojciech Pszoniak w grze (z) Gombrowiczem i w rozmowie  
z Wojciechem Malajkatem o języku, literaturze i słowach 
niezapomnianych. W interpretacji aktora usłyszymy fragmenty 
„Trans-Atlantyku”.

godz. 19 .00
Okruchy pamięci / zespół DesOrient
MECENAS KONCERTU – BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO
Koncert inspirowany muzyką żydowską i orientalną  
z kompozycjami Michała Lorenca.

9–11 czerwca 2016

Dni z ojczystym w Mrągowie

Miejsca 
I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców  
Westerplatte, ul. Piotra Sobczyńskiego 1A
Centrum Kultury i Turystyki
Biblioteka Miejska im. Wacława  Gołowicza 
ul. Warszawska 26

PROGRAM I INFORMACJE
kurtynawgore.org
lo1.mragowo.pl 
ckit.mragowo.pl
biblioteka.mragowo.pl

PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Dofinansowano ze środków  
Narodowego Centrum Kultury  
w ramach programu „Ojczysty 
– dodaj do ulubionych 2016”.

Honorowy Patronat 
i wsparcie finansowe 
Burmistrz Miasta  
Mrągowo
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