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Celem tego seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat przekładoznawstwa, 
rozumianego jako interdyscyplinarna i fascynująca dyscyplina naukowa , integrująca 
wiedzę o świecie oraz wychodząca naprzeciw tym, którzy chcieliby tą wiedzą się 
podzielić tak, aby doświadczenie obcego stało się bardziej udomowione.     

Nie ma jednego przekładoznawstwa, tak jak nie ma jednego najlepszego 
przekładu. Wystarczy, że tekstem zajmie się kilku tłumaczy i za jakiś czas będą gotowe 
różne, często równie udane tłumaczenia. Na tym seminarium zajmować będziemy się 
wieloma aspektami pracy współczesnego przekładoznawcy . Po studiach możesz 
rozpocząć swoją karierę w biurze tłumaczeń, kontynuować pracę badawczą w 
uniwersytecie lub przenieść się do pracy w jednej z polskich placówek zagranicznych – 
w każdym z tych miejsc będziesz cenionym współpracownikiem, bowiem będziesz 
rzetelnie wykształcony i będziesz się świetnie orientować w zagadnieniach 
współczesnej kultury, literatury, antropologii i językoznawstwa .      

Niezwykle ciekawie o tłumaczeniu pisał przedwojenny mieszkaniec Wrocławia – 
Hans-Georg Gadamer: „[m]ożna poważyć się na paradoks: każdy czytelnik jest jak 
tłumacz. Czy pokonanie dystansu między literami a żywą mową nie jest zaiste 
większym cudem niż przebycie dystansu między dwoma językami w próbie żywego 
porozumienia? (...) Czytanie jest jak przeprawa z jednego brzegu na drugi, odległy, i tak 
samo czynność tłumacza tekstu jest przeprawą z brzegu na brzeg,  z jednego lądu na 
drugi, z tekstu na tekst.1 Zawsze jest to przeprawa”.2 

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 
                                              
1 W języku niemieckim übersetzen ma dwa znaczenia: „przeprawiać się” bądź „przewozić (kogoś) 
na drugi brzeg” oraz „przekładać, tłumaczyć” (przypis tłumaczki – Małgorzaty Łukasiewicz). 
2 Gadamer, Hans-Georg ([1993] 2009) „Lektura jest przekładem”. [W:] Współczesne teorie 
przekładu. Antologia. Przełożyła Małgorzata  Łukasiewicz. Piotr Bukowski, Magda Haydel (red.); 
321–325. Kraków: Znak. Oryginalne wydanie: Hans-Georg Gadamer (1993) „Lesen ist wie 
Übersetzen”. [W:] Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage. Gesamelte Werke . Bd. 8. Tübingen: 
J.C.B. Mohr; 279–285.  



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 .     

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 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 lub zmian w dynamice mechanizmów rozwoju języka 
i kultury, to zapraszam równie gorąco. Jeśli już masz jakiś pomysł na pracę magisterską 
i chciałbyś go rozwinąć – bardzo proszę, wspólnie rozwiniemy ten pomysł, jeśli jeszcze 
nie masz takiego pomysłu, z przyjemnością pomogę Ci go odnaleźć.  

Jeszcze nie wiesz co wybrać? Pomogę Ci, to proste – wybierz to, co najbardziej 
dynamiczne i interdyscyplinarne, 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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CONTEMPORARY TRANSLATION STUDIES  

Content  

Talking is by far the most common social behavior of all human beings , within a 24-

hour period of time everyone speaks out about 13 000 words. Hardly anybody notes that 

talking is inherently connected with the ability to translate reality into understandable 

linguistic clusters.  

It has been proven that by using language correctly everyone can be up to 30% more 

effective in their everyday life.  People create texts for a number of reasons: to tell stories, 

to convince others, to negotiate, to persuade, to flirt, to pray, to make people laugh, to fight 

for their rights. Do we, however, ask ourselves how many of these words will turn out to be 

appropriate, and what makes them effective? It most certainly depends on our 

anthropolinguistic knowledge of how to use words and formulate correct sentences in 

an efficient and effective way. In other words it depends on our translation abilities. Our 

classes will provide you with the basic and necessary knowledge of how to create such 

texts. What is more, we are also going to study quite a few analytical tools used in 

anthropological linguistics, translation studies and foreign language teaching . 

The seminar materials will cover more than just the rudiments of the art of speaking and 

translating. The research material to be analyzed during our meetings consists of the most 

famous speeches of all time. We are also going to read and talk about mechanisms 

catalyzing the creation (and death) of natural languages.  

The seminar provides also a few workshops on the art (and the theory) of writing, and on 

the fundamentals of public speaking (the delivery of persuasive and entertaining 

speeches). Lectures of invited scholars from the Committee for Philology of the Polish 

Academy of Sciences (Wrocław Branch) are going to be incorporated into our course 

meetings. 

Students will be encouraged to carry out research related to selected topics in the 

interdisciplinary domain of Translation Studies. Particular MA topics and research 

problems devoted to literary, or any other specific type of translation will be negotiated 

with students and parallel to this students read a number of linguistic articles and think 

about integrating experiments into their own research. There will be several strategies for 

carrying out MA research: (i) students will try to enrich linguistic generalizations made in 

the literature on the basis of the data from English by testing whether these generalizations 

are valid in Polish, (ii) students will design and carry out their own experiment related to a 

new research problem in linguistics, (iii) students will repeat some experiment reported in 

the literature for English by designing an analogous experiment on the basis of the data 

from Polish and testing whether the results reported so far in the literature are cross -

linguistically valid.  

Additionally, students will learn what a master thesis should look like and how it should be 

structured by analyzing very good examples of master theses previously defended at the 

Institute of English Studies in the field of linguistics. Students are supposed to aim at 

narrowing down their research topic and at broadening their theoretical background related 

to the topic of their research by presenting their ideas and discussing them in their seminar 

group. Students will learn the basic techniques of analyzing and reporting their results. 



When students are ready, they will discuss fragments of their thesis and their research with 

other students in the seminar group and with their supervisor.   

Selected research topics to be discussed in class; each topic is scheduled for 4–12 hrs: 

(1) development, evolution and selected theories of translation; mechanisms of linguistic, 

social and cultural changes; (2) anthropological linguistics and the ethnography of 

communication (verbal and nonverbal); (3)  antilanguages (slang and vulgarisms); (4) 

linguistic research on humor; (5) selected aspects of rhetoric and the philosophy of 

language; (6) the development of scripts (especially Celtic and Germanic scripts);  (7)  

speech and discourse communities; (8)  selected aspects of social communication (e.g., the 

semiotics of advertisements). 

Every student works on their own M.A. thesis, the topic of which can evolve and slightly 

fluctuate in the course of the seminar. At the University of Wrocław we all are of the 

opinion that everyone can make a difference, therefore it is the quality that matters! 

It is advisable to know English and Polish in order to take full advantage of the proposed 

MA seminar. 
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