
U

                 
w urzędzie

kiedy rozmawiasz
lub chcesz być zrozumiany
dnia wypowiadasz

 

07.10.2021 prowadzi dziennikark
Pani mgr Hanna 
dziennikarstwa i komun
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

21.10.2021 prowadzi Pan
(dziennikarz pracujący w Radiu
Wykładowca Wyd
 i Polityki Społecznej Uni

11.11.2021 prowadzi 
(była dziennikarka Radia DOXA)

18.11.2021 prowadzi
aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Kochanowskiego w Opolu

20.11.2021 Kultura słowa 

      Zajęcia praktyczne 
   

 
 

Gdzie? Plebania 
i kościół

Nie tylko dla Lektorów

Czwartkowe w

Ur, rwp, nara
użyteczne skróty młodych, WAŻNE, 
lecz za kilka lat

        pełnych zdań
w urzędzie, sklepie, firmie, świątyni. 

rozmawiasz.., czytasz
chcesz być zrozumiany

wypowiadasz więcej słów, niż  serfujesz w sieci

rowadzi dziennikark
mgr Hanna Honisz absolwentka teologii 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

prowadzi Pan mgr Donat Przybylski 
pracujący w Radiu

Wykładowca Wydziału Administracji
i Polityki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

prowadzi polonistka
była dziennikarka Radia DOXA)

prowadzi Pan mgr 
aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Kochanowskiego w Opolu 

Kultura słowa – doświadczony 

Zajęcia praktyczne 

Gdzie? Plebania  
i kościół 

Nie tylko dla Lektorów...  Koszt 5 zł.
więcej na www.parafia

Czwartkowe warsztaty w parafii św. bp Stanisława w Fałkowicach

Skorzystaj  dla sam
Każdy uczestnik 

ara, spoko, pa, 
użyteczne skróty młodych, WAŻNE, 

za kilka lat będą potrzebować
pełnych zdań: na maturze, szukając
, sklepie, firmie, świątyni. 

czytasz drukowane czy
chcesz być zrozumiany; zauważasz, 

ż  serfujesz w sieci, Pandemia zmniejszyła ilość wypowiadanych słów

zapraszamy

 

rowadzi dziennikarka TVP Opole  
absolwentka teologii , 
ikacji społecznej na  

Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

mgr Donat Przybylski 
pracujący w Radiu Opole 25 lat)  

iału Administracji 
ytetu Opolskiego  

polonistka Pani mgr Marta Prochera 
była dziennikarka Radia DOXA) 

mgr Andrzej Skiba (Studio Emisji Głosu)
aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu

doświadczony kapelan

Zajęcia praktyczne na poważnie &

O której

.  Pozostałe koszty pokrywa
więcej na www.parafia-falkowice.pl 

arsztaty w parafii św. bp Stanisława w Fałkowicach

Skorzystaj  dla samego siebie, inni skorzystają przez Ciebie.
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom

spoko, pa, uro, bde, bj, 
użyteczne skróty młodych, WAŻNE, 

dą potrzebować
maturze, szukając pracy, na randce, 

, sklepie, firmie, świątyni. Na co warto zwrócić uwagę?
drukowane czy w „necie

, że nieraz brakuje Ci s
Pandemia zmniejszyła ilość wypowiadanych słów

apraszamy: 

 

Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 

mgr Donat Przybylski  

  

mgr Marta Prochera  

Studio Emisji Głosu)
aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, obecnie aktor Teatr

kapelan więziennictwa

na poważnie &

tórej?? Godz. od 19:00

Pozostałe koszty pokrywa Parafia. 

arsztaty w parafii św. bp Stanisława w Fałkowicach 

inni skorzystają przez Ciebie.
yplom. Zgłoszenia w zakrystii.

bde, bj, nrx...  

użyteczne skróty młodych, WAŻNE,  
dą potrzebować 

pracy, na randce, 
Na co warto zwrócić uwagę?

necie”…; gdy słuchasz 
brakuje Ci słowa. Każdego

Pandemia zmniejszyła ilość wypowiadanych słów Dlatego 

Studio Emisji Głosu) 
aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno

Teatru im. Jana 

nictwa ks. Tadeusz Słocki

na poważnie & radość

19:00 do 20:00   

inni skorzystają przez Ciebie.  
Zgłoszenia w zakrystii.  

pracy, na randce, 
Na co warto zwrócić uwagę? 

gdy słuchasz 
ażdego 

latego 

aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno-

ks. Tadeusz Słocki 

ć 


