
Imię i nazwisko: Arkadiusz Bogucki  

Dane kontaktowe (e-mail): a.bogucki4@uw.edu.pl 

 

Sylwetka/Kompetencje: Ukończyłem Germanistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim (mgr), obecnie jestem 
doktorantem i piszę rozprawę w zakresie językoznawstwa 
germańskiego. Języki obce, a szczególnie niemiecki od zawsze 
były moją pasją, którą chętnie się z Tobą podzielę. Cechuje mnie 
indywidualne podejście do każdego ucznia. Oferuję pełne 
zaangażowanie i przyjemną atmosferę podczas zajęć. Mam 
wieloletnie doświadczenie w nauczaniu osób w różnym wieku, 
zarówno dzieci, młodzieży, jak i studentów. 

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny: gramatyka praktyczna i opisowa: 
morfologia, składnia, fonetyka, a także translacja, językoznawstwo, język prasy.  

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis:  

Pomogę w zaliczeniu zajęć PN, wyjaśnię wszelkie zawiłości gramatyki niemieckiej: zarówno 
opisowej, jak i praktycznej. Pomogę w zaliczeniu wykładu z fonetyki, gramatyki opisowej 
i kontrastywnej, a także dowolnych zajęć w ramach Germanistyki. Nauczę, jak pisać pracę pisemną 
i wyjaśnię na czym polegają błędy oraz powiem jak ich więcej nie popełniać. Przeprowadzę 
konwersacje i pomogę przełamać barierę językową. 

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka klasyczna, jazda na rowerze, gra na fortepianie. 



Imię i nazwisko: Jakub Masztakowski 
 
Dane kontaktowe (e-mail):  
j.masztakowski@student.uw.edu.pl  
 
 
 
 
Sylwetka/Kompetencje:  
Student II roku studiów magisterskich na kierunku 
germanistyka, na Uniwersytecie Warszawskim.  
Moduł: Historia literatury i krytyki literackiej oraz 
translatoryka literacka.  
Pracę magisterską piszę z teorii przekładu (koncepcji 
Venutiego). 
 
 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – 
dziedziny: 
 
Oferuję swoją pomoc w przedmiotach na studiach licencjackich w  
Instytucie Germanistyki UW. Praktyczna nauka języka niemieckiego, przedmioty 
literaturoznawcze oraz kulturoznawcze, gramatyka opisowa j. niemieckiego, fonetyka. 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis: 
 
PNJN: oferuję pomoc w szeroko pojętej nauce języka: zagadnienia gramatyczne, prowadzenie 
konwersacji, ćwiczenie rozumienia tekstów pisanych oraz słuchanych. Pomoc w pisaniu tekstów. 
Do zagadnień, które mnie interesują, należy także słownictwo biologiczno-medyczne. 
 
Literaturoznawstwo: pomoc w pisaniu i redagowaniu prac oraz nauce historii literatury. Interesuje 
mnie głównie literatura niemiecka okresu burzy i naporu, romantyzmu (w tym amerykański 
Schauerromatik E.A. Poego) oraz literatura wojenna i powojenna, lecz nie zamykam się tylko na 
te epoki. Komparatystyka literatury niemieckiej i polskiej, czasem światowej. Inny obszar nauki, 
który mnie interesuje, to teoria i krytyka przekładu, głównie koncepcje „udomowienia 
i egzotyzacji” w tłumaczeniach. Ludowość w literaturze. 
 
Fonetyka: pomoc w przyswojeniu teorii oraz praktyki tego przedmiotu. Nauka 
międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomoc w przygotowaniu do egzaminu. 
 
Zainteresowania pozanaukowe: literatura fantasy, kinematografia, nauki przyrodnicze, 
twórczość Jacka Kaczmarskiego, kultura piwna.  



 
 
 
Imię i nazwisko: Maurycy Przyrowski 
 
Dane kontaktowe (e-mail): 
maurycy.przyrowski@gmail.com 
 
 
Sylwetka/Kompetencje:  
student II roku studiów magisterskich Instytutu 
Germanistyki UW, moduł: Polsko-niemieckie studia 
transkulturowe,  
nauczyciel języka niemieckiego,  
stypendysta Fundacji Konrada Adenauera.  
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny:  
Przedmioty ze studiów licencjackich germanistyki: 

• Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego  
• przedmioty literaturoznawcze oraz kulturoznawcze z zakresu krajów 

niemieckojęzycznych 
• gramatyka niemiecka 
• wypełnianie dokumentacji praktyk glottodydaktycznych 

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis: 
Oferuję pomoc w nauce języka niemieckiego, w opanowywaniu gramatyki. Dodatkowo oferuję 
konwersacje, pomoc w przygotowywaniu wypowiedzi ustnych, ćwiczenia z rozumienia tekstów 
pisanych oraz ze słuchu i pisania tzw. Nacherzählung. Ćwiczenia analizy tekstów i pisania 
rozprawek. Odbyłem pełne praktyki dydaktyczne na I stopniu studiów, służę merytorycznym 
wsparciem przy wypełnianiu dokumentów praktyk.  
 
Zainteresowania pozanaukowe: historia i kultura Żydów polskich, Polityka, historia, teatr, piłka 
nożna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imię i nazwisko: Magdalena Majchrowicz   
 
Dane kontaktowe (e-mail): 
 mag.majchrowicz@gmail.com  
 
 
Sylwetka/Kompetencje: W 2018 roku ukończyłam z 
wyróżnieniem studia na kierunku filologia romańska na 
Wydziale Neofilologii UW. Posiadam certyfikat 
językowy TCF w języku francuskim na poziomie C2. 
W latach 2017-2019 spędziłam dwa lata akademickie na 
wymianie studenckiej w Paryżu (Université Paris 
Descartes, Université Paris Nanterre), co dało mi sporą 
znajomość realiów francuskiego życia codziennego, a 
także tamtejszego systemu akademickiego. Obecnie realizuję również specjalizację na psychologii 
na UW.  
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny: 
Fonetyka, morfologia, składnia, leksyka języka francuskiego, odmienności rejestrów języka 
francuskiego (język pisany a język potoczny, mówiony; fenomeny słowotwórcze np. verlan). 
Znajomość kultury Francji, w szczególności Paryża.  
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis: 
Chętnie wprowadzę w świat języka francuskiego osobę na poziomie początkującym w tym języku, 
pomogę w opanowaniu gramatyki i niuansów fonetycznych. Zwrócę uwagę na różnice w rejestrze 
poznawanego słownictwa, podkreślając zwłaszcza wyrażenia najczęściej stosowane przez 
Francuzów w ich życiu codziennym.  
 
Zainteresowania pozanaukowe: taniec, psychologia, podróże.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


