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SALA WYKŁADOWA 

Liczba miejsc: 50 

 

Ogólny zarys historii i gramatyki języka koreańskiego  

Podejmując temat języków azjatyckich najczęściej możemy się spotkać z chińskim i japońskim. Język 

koreański jest zwykle stawiany na trzecim miejscu, mimo iż jest równie interesujący, dlatego w mojej 

prezentacji chciałabym go Państwu nieco przybliżyć. Opowiem krótko o jego historii oraz przedstawię 

podstawowe zasady wymowy i gramatyki. 

Prowadząca: Maria „Maiika” Zielska, Szczeciński Klub Azji 

 

Współczesna literatura japońska 

Podczas prelekcji zapoznamy się z najważniejszymi autorami i ich dziełami z Kraju Kwitnącej Wiśni  

od okresu Meiji do czasów współczesnych. 

Prowadząca: Kamila „Kame” Walczakiewicz, Szczeciński Klub Azji 

 

Hagakure- sekretna księga samurajów 

Ukryte przez lata. Przekazywane przez najlepszych śmiałków. Tsunetomo Yamamoto - samuraj, który 

stał się mnichem ale nie zapomniał o świętym kodeksie drogi. Złote myśli klanu Nabeshima tak 

wiekowe, tak teraźniejsze. 

Prowadząca: Dorota Sędłak, Szczeciński Klub Azji 

 

Moja wyprawa do Japonii 

„Gierwol w Japonii" - szczeciński youtuber opowie o swoim największym, spełnionym po 15 latach 

marzeniu 

Prowadzący: Tomasz Gierwatowski, Szczecińska Liga Superbohaterów 

 

 



 

 

 

 

Komiksy dla mangowców, mangi dla komiksiarzy 

Fani mang i komiksów zachodnich to dwie bardzo różne od siebie grupy, które nieczęsto zapuszczają 

się poza swoje terytoria. Wynika to z różnej tematyki, stylistyki i narracji wschodnich i zachodnich 

komiksów. Istnieje jednak złoty środek, do którego zbliżyło się wiele tytułów po obu stronach 

barykady. Mangi przyjazne komiksiarzom i komiksy przyjazne mangowcom. Jeżeli chcesz poszerzyć 

swoje czytelnicze horyzonty, nie przegap tej prelekcji. Może będzie pierwszym krokiem ku 

nieznanemu. 

Prowadzący: Joachim Tumanowicz, Stowarzyszenie PopArt 

 

 

ASG – od Japonii do reszty świata 

Airsoft jest sportem symulującym współczesne pole walki i w Polsce jest popularną formą rekreacji. Na 

prelekcji przedstawimy Tobie jego historię, mechanikę oraz podpowiemy jak zacząć.  

Prowadzący: Michał Rozmarynowski,  

Brotherhood of the Irish Whiskey, Szczeciński Klub Azji 

 

Na co wydać petrodolary? 

W krajach arabskich, czerpiących swoje dochody głównie z wydobycia ropy naftowej, w różny sposób 

się je pożytkuje. Inwestuje się w infrastrukturę, turystykę, wojsko lub… przejada się zyski.  

Na kilku przykładach prześledzimy jak zmieniają się kraje arabskie dzięki petrodolarom.  

Prowadzący: Grzegorz Tyliszczak, Szczeciński Klub Azji 

 

Chińskie znaki zodiaku 

Alternatywa dla Horoskopu astralnego - czyli dla Panny, Barana, Koziorożca, krótka charakterystyka 

chińskiego horoskopu, cech charakteru osób urodzonych w poszczególnych latach 

Prowadzący: Jonasz Pyrka, Szczeciński Klub Azji 

 

 

 



 

 

 

 

WYKŁADOWA / CZYTELNIA 

Liczba miejsc: 100 

Ewolucja kultowych azjatyckich gier komputerowych 

Od 8-bitówki do gry z grafiką 3d, czyli jak rozwój technologii komputerowej wpłynął na azjatyckie gry 

komputerowe. 

Prowadzący: Agata Tomaszewska, Artur „Hattori Wiseman” Niewczas  

Stowarzyszenie PopArt, Szczeciński Klub Azji 

 

Pęd edukacyjny w Korei 

Edukacja to ważna rzecz, z tym nie da się polemizować. Jednak są państwa, gdzie nacisk na edukację 

jest dużo silniejszy niż w innych miejscach na świecie. Chcę wam przybliżyć fenomen "gorączki 

edukacyjnej", który trwa w Korei od ponad pół wieku: czym się charakteryzuje, co go napędza i jaki ma 

wpływ na życie koreańskich uczniów. 

Prowadząca: Katarzyna Silny, Szczeciński Klub Azji 

 

Stambuł - dawniej stolica świata, dziś światowa stolica... kotów 

Bizancjum, Konstantynopol, dziś Stambuł – jedna z największych metropolii na świecie, położona 

strategicznie nad Bosforem, na dwóch kontynentach. Przez setki lat stanowiła obiekt pożądania 

władców, narodów i państw. Miasto podbijane było przez Arabów, krzyżowców, wreszcie Ottomanów. 

Dziś ta historyczna stolica Cesarstwa Wschodniorzymskiego i Imperium Osmańskiego znajduje się pod 

panowaniem zupełnie innych władców. Są nimi koty. 

Prowadzący: dr Paweł Szulc, OBBH IPN Szczecin 

 

Nie tylko Kim- problemy współczesnej Azji 

Dzisiejsza Azja zmaga się z wieloma więcej wyzwaniami, niż tylko Korea Północna. Ambicje Chin, Indii i 

Japonii, polityka USA, głód surowców, problemy ekologiczne i demograficzne tworzą niezwykle złożony 

i fascynujący obraz. XXI wiek Już jest, będzie, czy może w ogóle nie stanie się stuleciem Azji? 

Paweł Behrend jest analitykiem Centrum Studiów Polska - Azja oraz stałym publicystą na łamach 

magazynu „Torii”. Autor dwóch książek, pt. „Chińczycy grają w go” i „Korzenie niemieckich sukcesów 

w Azji. Daleki Wschód w polityce kolonialnej Niemiec do roku 1914”. 



 

 

Prowadzący: Paweł Behrendt 

 

Sztuczna inteligencja w życiu codziennym  

Trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez komputera. Dokąd prowadzi ciągły rozwój 

sztucznej inteligencji? Wspólnie zastanowimy się nad możliwościami wykorzystania AI w życiu 

codziennym, czerpiąc inspiracje z Japonii 

Prowadzący: Maciej Wasielewski, Szkoła Kotoba 

 

Fenomen chińskich web nowelek 

W trakcie wystąpienia przedstawię najważniejsze założenia literackie i rynkowe funkcjonowania 

chińskiej literatury internetowej 

Prowadzący: Wojciech Kaśków,  

Klub Porfirion, Szczeciński Klub Azji 

 

Ruszyła maszyna po szynach po Azji 

Drodzy pasażerowie, tu mówi Wasz zawiadowca stacji Dzień z Azją. Proszę o zakupienie biletów, 

sprawdzenie bagażu i odsunięcie się od torów. Na peron 3 wjedzie dłuugi skład kolejowy, który zabierze 

Państwa w podróż szynami przez niezmierzone trasy Dalekiego Wschodu. Po drodze będziemy 

przesiadać się do japońskich Shinkansenów, chińskich Maglevów, indyjskich lokomotyw,  

a nawet podjedziemy mongolską drezyną. Zatem proszę zająć miejsca i RUSZAMY 

Prowadzący: Artur „Hattori Wiseman” Niewczas  

Stowarzyszenie PopArt, Szczeciński Klub Azji 

 

Królewska Gra z Ur 

Krótka prezentacja historii i zasad Królewskiej Gry z Ur 

Prowadzący: Klub Porfirion 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WARSZTATOWA / INFORMATORIUM 

Liczba miejsc: 30, ZAPISY 

 

Modułowa łamigłówka origami 

Podczas warsztatów stworzymy z modułów sonobe sześcian nieskończoności, składający się  

z ośmiu mniejszych kostek, połączonych modułami. 

Warsztaty dla osób, które miały już styczność z techniką składania papieru, młodszych zapraszamy 

z rodzicami 

Prowadząca: Gabriela „Gabrietta” Gryta, Szczeciński Klub Azji 

 

Warsztaty języka japońskiego  

Zawsze chciałeś uczyć się japońskiego, ale nie wiedziałeś od czego zacząć? Zapraszamy na nasze 

warsztaty, w czasie których poznasz wiele przydatnych zwrotów i słów, dzięki którym przetrwanie w 

Japonii okaże się łatwiejsze! Będziecie mieć okazję poznać „żywy” język, nie tylko formy książkowe. 

Prowadzący: Patrycja Anastaziak - Okuhara, Ryo Okuhara 

 

Warsztaty kaligrafii 

Podczas warsztatów zapoznamy się ze sztuką kaligrafii shodō znaków kanji. Są to znaki ideograficzne 

pochodzenia chińskiego, które wraz z hiraganą i katakaną stanowią podstawowy system zapisu języka 

japońskiego. 

Prowadząca: Kamila „Kame” Walczakiewicz, Szczeciński Klub Azji 

 

Warsztaty malarstwa Sumi-e 

Sumi-e , japońska sztuka łącząca kaligrafię z malarstwem. Na warsztatach poznamy technikę malunku 

i niezbędny do niej sprzęt oraz nauczymy się malować jeden z najpopularniejszych motywów, jakim są 

… bambusy 

Prowadząca: Kamila Kamińska, Szczeciński Klub Azji 

 



 

 

 

 

 

Superbohaterowie japońscy vs amerykańscy 

Geneza superbohaterów z Japonii i Ameryki, czyli o tym czego możemy się dowiedzieć o ww. krajach z 

kart mang, komiksów i ekranów. 

Prowadzący: Tomasz Grzegorczyk, Szczeciński Klub Azji 

 

Zapomniany Front- wojna radziecko-japońska w Mandżurii 

Wiele osób uważa że Związek Radziecki zakończył podczas II wojny światowej swój szlak bojowy w 

Berlinie. Nic bardziej mylnego. Na tej prelekcji dowiesz się o jednej z najmniej znanych a zarazem 

najbardziej taktycznych operacji ZSRR jakie miały miejsce w tym konflikcie.  

Prowadzący: Tomasz "Noggia" Noga, Brotherhood of the Irish Whiskey. 

 

 

SALA GIER / DO PRACY GRUPOWEJ 

 

Zagrajmy w GO 

Go- jest to starochińska gra planszowa, popularna również w Korei i Japonii, a w ostatnich latach 

zdobywająca rosnącą popularność na całym świecie (w tym także w Polsce). Dla wielu ludzi, głównie 

ludzi Wschodu, Go jest specyficznym połączeniem nauki, sztuki sportu. Jeśli chcesz poznać zasady gry, 

policzyć kilka oddechów lub po prostu spróbować w nią zagrać, koniecznie odwiedź Salę Gier 

Prowadzący: Klub Porfirion 

 

GABLOTY- wystawa orientalna 

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanej przez Szczeciński Klub Azji wystawy, zawierającej pamiątki 

członków Klubu 

 

 



 

 

 

 

 

 

GALERIA 

Kącik dla dzieci 

Zapraszamy najmłodszych do kącika dziecięcego, czekają japońskie kolorowanki, łamigłówki, origami, 

malowanie buziek i wiele innych… 

Prowadzący: Szczeciński Klub Azji 

 

Sześć kolorów herbaty 

Posłuchajmy o podstawowych rodzajach herbaty z dalekiego wschodu. Od popularnych herbat 

czarnych, przez tak lubiane przez wielu zielone. Dowiemy się skąd pochodzą herbaty czerwone. Czym 

są herbaty żółte i turkusowe. I czemu herbaty białe są tak blade. A na koniec spróbujemy poprawnie 

zaparzonej czystej herbaty bez dodatków, szukając w niej jej własnych nut i aromatów. 

Prowadząca: Anna Brożyna, Piewcy Teiny 

 

HOL DOLNY 

BAZA ASG 

Odwiedź bazę ASG, by zobaczyć realistyczne repliki broni palnej stosowane w Airsofcie oraz 

wypróbować osprzęt pod czujnym okiem członków drużyny sportowej. 

Prowadzący: Brotherhood of the Irish Whiskey 

 

Superbohaterowie: 

Spotkaj się z ulubionym superbohaterem 

Prowadzący: Szczecińska Liga Superbohaterów 



Godzina Sala wykładowa Wykładowa / 
Czytelnia Warsztatowa / Informatorium Sala gier

(do pracy grupowej) Hol dolny Galeria Suplement

10:45 - 11:00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE

11:00 - 11:30 Ogólny zarys historii
i gramatyki języka 

koreańskiego

Ewolucja kultowych azjatyckich 
gier komputerowych

Modułowa łamigłówka origami

G
abloty przy Sali: W

ystaw
a orientalna (cały dzień)

Baza ASG i Superbohaterowie

Kącik dla dzieci:
- kolorowanki

- proste origami
- malowanie kanji itp.

- odszyfruj katakanę

- pisadła na przestrzeni wieków

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

Współczesna literatura 
japońska

Pęd edukacyjny w Korei

Zagrajmy w GO! - 
Klub Porfirion

12:30 - 13:00

Warsztaty języka japońskiego13:00 - 13:30

Hagakure - sekretna księga 
samurajów

Stambuł - dawniej stolica 
Świata, dziś światowa stolica... 

kotów13:30 - 14:00

14:00 - 14:30
Moja wyprawa do Japonii Nie tylko Kim - problemy 

współczesnej Azji
Warsztaty kaligrafii14:30 - 15:00

15:00 - 15:30
Komiksy dla mangowców, 

mangi dla komisiarzy
Sztuczna inteligencja w życiu 

codziennym
15:30 - 16:00

Warsztaty malarstwa Sumi-e16:00 - 16:30
ASG - od Japonii do reszty 

Świata
Fenomen chińskich web 

nowelek
16:30 - 17:00

17:00 - 17:30
Na co wydać petrodolary Ruszyła maszyna po szynach 

po Azji
Superbohaterowie japońscy vs 

amerykańscy
Sześć kolorów herbaty - 

Piewcy Teiny
17:30 - 18:00

18:00 - 18:30
Chińskie znaki zodiaku Królewska gra z UR

Zapomniany Front - wojna 
radziecko-japońska w 

Mandżurii18:30 - 19:00

19:00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE

Każda prelekcja trwa 45 min (+15 min przerwy), warsztaty trwają 75 min (+15 min przerwy)


