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Chciałbym zaprosić Cię na fascynującą przygodę z nauką, którą zaczniemy od 
wycieczki do biblioteki i do muzeum, pochylając się nad żywym sercem każdego badania 
– nad niektórymi bezcennymi obiektami kultury i książkami, włączając w to te 
najbardziej wyjątkowe – starodruki oraz inkunabuły. 

Proponuję byś stał się odkrywcą i na czas seminarium zostawił wszystkie 
problemy daleko za sobą, bowiem  wspólnie wypłyniemy na niezwykły ocean wiedzy, na 
którym znajdziesz przepis na zbudowanie sobie warsztatu pracy ubogaconego o tak 
potrzebne współcześnie SOFT SKILLS, bowiem nasze seminarium zawiera propozycję 
integralnych warsztatów, które pomogą Ci poczuć się swobodnie na rynku pracy .     

Nawet tak powszechnie znane rzeczy, jak KOPERNIKAŃSKI 
HELIOCENTRYZM, PITAGOREJSKIE ODRZUCENIE TEZY O PŁASKOŚCI 
ZIEMI, EINSTEINOWSKIE  ODKRYCIE TEORII WZGLĘDNOŚCI I 
DARWINOWSKA TEORIA EWOLUCJI nie były oczywiste przed swoim odkryciem. 
Ale pojawił się ktoś, kto miał odwagę postawić pytania zastanej rzeczywistości  - i 
zmienił oblicze Ziemi – tej Ziemi. Miej odwagę zmieniać swój własny świat, ponieważ 
nieważne jak dobry jesteś, ważne natomiast jest, jak dobry chcesz być !  

Nauczam, wykładam, tłumaczę, przekładam, organizuję i piszę od ponad 20 lat, 
wypromowałem ponad 200 magistrów anglistyki i 13 doktorów nauk humanistycznych, 
stąd jeśli interesuje Cię dydaktyka nauczania, albo teoria i praktyka przekładu, jeśli 
lubisz czytać fantastyczne książki beletrystyczne, w tym też autorstwa mojego krewniaka 
Andrzeja Sapkowskiego, i myślisz o napisaniu pracy o języku w literaturze, bowiem 
przecież język jest tworzywem literatury (!) – to zapraszam na właśnie to seminarium. 
Jeśli nie możesz wyobrazić sobie świata bez gier, to doskonale – napisz pracę 
magisterską o lokalizacji gier we współczesnej kulturze polskiej. Jeśli interesuje Cię 
jakiś określony zakres historii języka angielskiego i jego rozwoju, to zapraszam 
równie gorąco.  

Jeśli nawet jeszcze nigdy nie słyszałeś ani G’DAY, ani tego jak gra Bob Marley i 
nie byłeś na Jamajce, na Malcie czy w Australii, ale słyszałeś różne ENGLISHES i 
fascynują cię ludzie i ich języki mieszane, czy sposoby powstawania i zacierania się 
pidżynów i kreoli, to bardzo chętnie dam Ci do ręki narzędzia do napisania pracy 
magisterskiej z zakresu językoznawstwa antropologicznego i poprowadzę Cię przez 
całe Twoje badanie żebyś czuł się bezpiecznie. Na tym seminarium temat pracy 



magisterskiej wypracowujemy wspólnie i robimy to stopniowo, ponieważ temat 

musi Cię fascynować na tyle żebyś chciał spędzać z nim czas      
Wiedza często rodzi się podczas przejścia przez niewygodne rafy trudności 

bibliograficznych i ciasne mentalne przesmyki różnej maści krytyków i recenzentów, 
tym większa później satysfakcja z dotarcia do jasnych plaż opromienionych świetnie 
zdanym egzaminem magisterskim. Na pokładzie Instytutu Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego spotkasz fachowców, którzy sami przeszli kiedyś wszystko 
to, co teraz jest przez Tobą. Oni dali radę, więc Ty również z ich pomocą sobie 
poradzisz i już niebawem także zdobędziesz magisterium. Pamiętaj tylko proszę, że 
szkoda czasu na rzeczy, które Cię nie interesują, więc wybieraj mądrze. 
 
Jeszcze nie wiesz co wybrać? Pomogę Ci, to proste – wybierz to, co najbardziej 
dynamiczne, bowiem świat zmienia się w zawrotnym tempie. Wybierz to, co Cię 
fascynuje, join the best  i stań się uśmiechniętym odkrywcą! Już za niespełna dwa lata 
będziesz magistrem filologii angielskiej. 
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