
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Język jest labiryntem ścieżek 

Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim 
 

Program konferencji 
18–19 czerwca 2016 

Uniwersytet Warszawski 

 
Sobota, 18 czerwca 

 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sala nr 4 

 
8.30–9.00 – rejestracja uczestników konferencji 

9.00 – uroczyste otwarcie konferencji 
przez 

Dziekana Wydziału Polonistyki UW 
Dyrektora Instytutu Języka Polskiego UW 

Prezes Fundacji Języka Polskiego przy Wydziale Polonistyki UW 
 

9.15–9.30 – Instytut Języka Polskiego we wspomnieniu profesora Andrzeja 
Markowskiego 

 
9.30–11.00 – obrady plenarne, prowadzi Andrzej Markowski 

9.30–9.50 – Alicja Nagórko (UH, Berlin), 'Patos' w polskich dyskursach 
publicznych 

9.50–10.10 – Piotr Żmigrodzki (IJP PAN), Słownictwo potoczne przestarzałe 
– problem badawczy i leksykograficzny 

10.10–10.30 – Wanda Decyk-Zięba (UW), Monika Kresa (UW), „Poradnik 
Językowy on-line” – nie tylko digitalizacja. Cele, założenia i perspektywy 

 
10.30–11.00 – dyskusja 
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11.00–11.30 – przerwa na kawę 
 
 

11.30–13.00 – obrady w sekcjach, referat 20 minut, dyskusja 10 minut 
 
 

Sekcja A 
prow. Halina Karaś 

Sekcja B 
prow. Marek Łaziński 

Sekcja C 
prow. Sebastian 

Żurowski 
 

Sekcja D 
prow. Piotr 
Żmigrodzki 

 
11.30-12.00 – Irena 
Jaros (UŁ), Z badań 
słowotwórstwa 
w gwarach. Problemy 
metodologiczne 
 
12.00-12.30 – 
Katarzyna 
Sobolewska (IJP PAN), 
Gwara w służbie 
pamięci. Zapisy 
dialektologów jako 
źródło historyczne 
 
12.30-13.00 – 
Kazimierz Sikora (UJ), 
Barbara Żebrowska 
(UJ), Badania 
językowo-kulturowej 
świadomości młodego 
pokolenia 
mieszkańców wsi  
(na przykładzie okolic 
Krakowa) 

 
11.30-12.00 – Agnieszka 
Patejuk (IPI PAN), Adam 
Przepiórkowski (IPI PAN, 
UW), W stronę bardziej 
sformalizowanego 
językoznawstwa 
polonistycznego. Nowa 
formalna gramatyka 
języka polskiego 
 
12.00-12.30 – Janusz  
S. Bień (UW), Otwarty 
dostęp do zasobów 
lingwistycznych 
w praktyce 
 
12.30-13.00 – Michał 
Szczyszek (UAM),  
W labiryncie języka 
i językoznawstwa 
polskiego.  
Od tradycyjnych badań 
ku nowym horyzontom 
lingwistyki 
komputerowej 

 
11.30-12.00 – Adam 
Dobaczewski (UMK), 
Od powtórzeń  
do zleksykalizowanych 
reduplikacji. 
Propozycja klasyfikacji 
tekstowych zjawisk 
repetycyjnych 
 
12.00-12.30 – Monika 
Czerepowicka (UWM), 
Sebastian 
Przybyszewski (UWM), 
Negacja 
w wielowyrazowych 
jednostkach 
werbalnych  
 
12.30-13.00 – 
Małgorzata Gębka-
Wolak (UMK), Andrzej 
Moroz (UMK),  
W poszukiwaniu 
kryteriów podziału 
nieswobodnych grup 
syntaktycznych 
 

 
11.30-12.00 – 
Jadwiga Waniakowa 
(IJP PAN), 
Współczesne 
badania 
etymologiczne – 
nowe możliwości 
i perspektywy 
 
12.00-12.30 – 
Elżbieta Wierzbicka-
Piotrowska (UW), 
Wykładniki językowe 
zwiększonej 
informatywności 
wypowiedzi 
 
12.30-13.00 – Adam 
Pawłowski (UWr, 
IINiB), Wkład prof. 
Jadwigi Sambor  
w rozwój badań 
ilościowych języka 

 
 

13.00–14.45 – obiad, Centrum Konferencyjne, Kopernika 30 
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14.45–15.00, sala nr 4 – 40 lat pracy nad językiem: prezentacja publikacji pracowników IJP UW 
 

 
 15.00–16.30 – obrady w sekcjach, referat 20 minut, dyskusja 10 minut 

 
 

Sekcja A 
prow. Adam 
Dobaczewski 

Sekcja B 
prow. Magdalena 
Danielewiczowa 

Sekcja C 
prow. Katarzyna 

Sobolewska 

Sekcja D 
prow. Jadwiga 

Waniakowa 
 

 
15.00-15.30 – Monika 
Kasza (IJP PAN), Rola 
kontekstów 
i metadanych NKJP  
w ocenie 
przynależności 
stylistycznej 
i rejestrowej jednostek 
słownikowych  
 
15.30-16.00 – 
Sebastian Żurowski 
(UMK), „Dobry 
słownik” jako nowy 
typ słownika języka 
polskiego 
 
16.00-16.30 – Marek 
Kaszewski (AP Słupsk), 
Jeszcze o opisie 
leksykograficznym 
interiekcji – w świetle 
polskiej leksykografii 
dziewiętnastowiecznej 

 
15.00-15.30 – 
Aleksander Kiklewicz 
(UWM), O zasadzie 
zdroworozsądkowego 
redukcjonizmu 
w językoznawstwie 
polonistycznym 
 
15.30-16.00 – Dorota 
Kopcińska (UW), 
Jednostka języka – 
problemy 
terminologiczne 
 
16.00-16.30 – 
Marzena Stępień 
(UW), Anna Kisiel  
(KU Leuven), Jak 
karczować znane 
ścieżki? O jednostkach 
języka, włącznikach 
i metatekście 

 
15.00-15.30 – Tomasz 
Korpysz (UKSW), 
Badania nad 
twórczością Cypriana 
Norwida w Instytucie 
Języka Polskiego UW 
 
15.30-16.00 – Anna 
Kozłowska (UKSW), 
Badania nad składnią 
(nie tylko) Norwida – 
osiągnięcia 
i perspektywy 
 
16.00-16.30 – 
Grzegorz Dąbkowski 
(SWPS), 
Charakterystyka stylu 
pisarza na podstawie 
analizy statystycznej 
słownictwa dwóch 
powieści Wacława 
Holewińskiego 

 
15.00-15.30 – Agnieszka 
Piotrowska (UW), 
Wybrane zagadnienia  
z historii czasownika czuć 
i jego derywatów 
sufiksalnych 
 
15.30-16.00 – Patrycja 
Potoniec (IBL PAN), 
RADZIĆ i RZĄDZIĆ – 
pokrewieństwa 
semantyczne w materiale 
szesnastowiecznej 
polszczyzny 
 
16.00-16.30 – Monika 
Kwiecień (Fundacja „Głos 
Ewangelii”), „I biegał za 
nim Szymon i pozostali”. 
Potocyzacja biblijnej 
polszczyzny w „Dobrej 
Nowinie według  
św. Marka” w przekładzie  
ks. Tomasza 
Węcławskiego 
 

 
 
 

16.30–17.00 – przerwa na kawę 
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17.00–18.30 – obrady w sekcjach, referat 20 minut, dyskusja 10 minut 
 
 

Sekcja A 
prow. Aleksander 

Kiklewicz 
 

Sekcja B 
prow. Krystyna 

Waszak 

Sekcja C 
prow. Henryk Duda 

Sekcja D 
prow. Alicja Nagórko 

 
17.00-17.30 – Iwona 
Kaproń-Charzyńska 
(UMK), Oralność, 
piśmienność 
i kreatywność 
językowa  
 
17.30-18.00 – Ewa 
D. Zakrzewska (UA), 
Czas i przestrzeń 
w strukturze epizodu 
narracyjnego 
 
18.00-18.30 – 
Mariola Białek 
(UW), Umiejętność 
różnicowania 
wzorców 
intonacyjnych oraz 
posługiwania się 
nimi przez dzieci  
w wieku trzech 
i czterech lat 

 
17.00-17.30 – Mariola 
Wołk (UWM),  
W kręgu problemów 
semantycznych 
związanych z byciem 
dziwnym 
 
17.30-18.00 – Joanna 
Wołoszyn (UWM), 
Leksykalne wykładniki 
nakłaniania kogoś  
do czegoś. 
Rekonesans badawczy 
 
18.00-18.30 – Adam 
Dombrowski (UWr), 
Dyskurs poradnikowy 
(na przykładzie porad 
medycznych) – stan 
aktualny  
i perspektywy. 
Rekonesans badawczy 

 
17.00-17.30 – Dorota 
Adamiec (IJP PAN), 
Kształtowanie się 
słownictwa 
hydrologicznego 
w polszczyźnie XVII i XVIII 
wieku 
 
17.30-18.00 – Ewelina 
Kwapień (UW), 
Zanikające  
w dobie nowopolskiej 
czasowniki mówienia 
 
18.00-18.30 – 
Aleksandra Żurek (UW), 
Nazwiska konwertytów 
z judaizmu                        
na chrześcijaństwo             
na podstawie ksiąg 
metrykalnych parafii 
dziewiętnastowiecznej 
Warszawy 

 
17.00-17.30 – 
Magdalena 
Danielewiczowa 
(UW), Polskie sobie – 
wyzwanie rzucone 
lingwiście 
 
17.30-18.00 – 
Dagmara Bałabaniak, 
Emilia Kubicka (UMK), 
O metatekstowych 
wyrażeniach  
z formami 
imiesłowów mówiąc, 
ujmując, biorąc 
 
18.00-18.30 – Monika 
Krzempek 
(Uniwersytet 
Komeńskiego 
w Bratysławie), 
Analiza semantyczna 
polskich 
wykrzykników 

 
 

19.00 – uroczysta kolacja, Dom Polonii, Krakowskie Przedmieście 64 
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Niedziela, 19 czerwca 
 
 

9.30–11.00 – obrady w sekcjach, referat 20 minut, dyskusja 10 minut 
 
 

Sekcja A 
prow. Andrzej Moroz 

Sekcja A 
prow. Elżbieta 

Wierzbicka-Piotrowska 

Sekcja C 
prow. Adam Pawłowski 

Sekcja D 
prow. Grzegorz 

Dąbkowski 
 

 
9.30-10.00 – Maciej 
Grochowski (UMK), 
Białe plamy składni 
linearnej języka 
polskiego (partykuła 
a przyimek) 
 
10.00-10.30 – Renata 
Bronikowska (IJP 
PAN), Przymiotniki  
w użyciach 
predykatywnych 
postulujące 
zachowania zgodne 
z normami 
społecznymi 
(w polszczyźnie XVII  
i XVIII wieku) 
 
10.30-11.00 – Alina 
Kępińska (UW), 
Klemensiewiczowskimi 
ścieżkami trochę 
inaczej – 
o zapowiednikach 
i odpowiednikach 
zespolenia 

 
9.30-10.00 – 
Małgorzata Marcjanik 
(UW), Aspekt 
kulturoznawczy badań 
konfrontatywnych  
nad grzecznością 
językową 
 
10.00-10.30  – 
Jarosław Łachnik (UW), 
Problemy językowe 
użytkowników 
polszczyzny dawniej  
i dziś. Analiza na 
podstawie danych 
archiwalnych 
Telefonicznej 
(i Internetowej) 
Poradni Językowej UW 
 
10.30-11.00 – Agata 
Hącia (Intytut Badań 
Edukacyjnych), 
Postawy wobec języka 
(i językoznawców) –  
na podstawie pytań  
do Telefonicznej  
i Internetowej Poradni 
Językowej UW 

 
9.30-10.00 – Ewa 
Woźniak (UŁ), Rafał 
Zarębski (UŁ), 
Kontynuacja vs 
innowacja. Drogi 
rozwoju polskiej 
terminologii 
administracyjno-
prawnej po 
wprowadzeniu Kodeksu 
Napoleona 
 
10.00-10.30 – Anna 
Śliwicka (UWr), Język 
prawny i prawniczy 
jako przedmiot badań 
leksykologicznych 
i leksykograficznych 
 
10.30-11.00 – Anna 
Czelakowska (IJP PAN) 
Emilia Kubicka (UMK), 
O słownictwie 
specjalistycznym w 
leksykonach języka 
ogólnego  
na przykładzie wyrażeń 
prawnych 
i prawniczych 

 
9.30-10.00 – 
Małgorzata 
Pachowicz (PWSZ 
Tarnów), 
Językoznawca wobec 
dosłowności  
i niedosłowności 
polszczyzny 
w Internecie 
 
10.00-10.30 – 
Magdalena Trysińska 
(UW), YouTube – 
nowy kierunek  
w badaniach nad 
kompetencjami 
komunikacyjnymi 
dzieci? 
 
10.30-11.00 – 
Agnieszka Niekrewicz 
(PWSZ im. Jakuba 
z Paradyża  
w Gorzowie 
Wielkopolskim), 
Wyrażenia i zwroty  
o genezie 
memetycznej  
we współczesnym 
języku polskim 
 

 
 

11.00–11.30 – przerwa na kawę 
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11.30–13.00 – obrady w sekcjach, referat 20 minut, dyskusja 10 minut 

 
 
 

Sekcja A 
prow. Marzena 

Stępień 
 

Sekcja B 
prow. Małgorzata 

Gębka-Wolak 

Sekcja C 
prow. Małgorzata 

Marcjanik 

Sekcja D 
prow. Alina Kępińska 

 
11.30-12.00 – 
Henryk Duda 
(KUL), O roli sylaby 
w morfologii 
czasownika 
 
12.00-12.30 – 
Katarzyna Dróżdż-
Łuszczyk (UW), 
Natalia Siudzińska 
(UW), Bezdroża 
interpretacji 
fonologicznej 
(wybranych) 
polskich głosek 
 
12.30-13.00 – 
Justyna 
Garczyńska (UW), 
Współczesne 
kierunki badań 
fonetyczno-
akustycznych  
nad samogłoskami 

 
11.30-12.00 – 
Maciej Ogrodniczuk 
(IPI PAN), 
Lingwistyka 
komputerowa  
w Polsce – co dalej? 
 
12.00-12.30 – Iwona 
Kosek (UWM), Co 
istnieje, a co nie 
istnieje  
w paradygmatach 
polskich 
frazeologizmów? 
 
12.30-13.00 – 
Katarzyna 
Witkowska (UWM),  
Skoro masz dwie 
lewe ręce, to chociaż 
poukładane  
w głowie miej –  
o funkcjach 
rozkaźnika zwrotów 
frazeologicznych 
oznaczających 
czynności 
niekontrolowane 
 

 
11.30-12.00 – Joanna 
Rajchel (UW), 
Charakterystyka 
współczesnych tendencji 
w polskim języku 
medycznym  
na przykładzie 
otolaryngologii 
 
12.00-12.30 – Marta 
Chojnacka-Kuraś (UW), 
Komunikacja medyczna 
jako nowy obszar badań 
lingwistycznych 
 
12.30-13.00 – Agnieszka 
Kostrowiecka (UW),  
Czy lekarze i pacjenci 
mówią tym samym 
językiem? Komunikacja 
lekarz – pacjent  
w świetle wybranych 
teorii językoznawstwa 
kognitywnego 

 
11.30-12.00 – Izabela 
Winiarska-Górska (UW), 
Staropolskie przekłady 
Pisma Świętego  
na język polski jako 
hipertekst i gatunek  
w formie kolekcji 
 
12.00-12.30 – Lucyna 
Bagińska (UW), 
Językowy obraz ekfraz 
Zofii Gordziałkowskiej – 
próba holistycznego 
oglądu wierszy 
z przełomu XIX i XX 
wieku. 
 
12.30-13.00 – Izabela 
Stąpor (UW), Derywaty 
pochodzące  
od nazw własnych  
w języku polskich 
osadników w Brazylii  
(na podstawie „Gazety 
Polskiej w Brazylii”) 

 
 

13.00–14.30 – obiad, Centrum Konferencyjne, Kopernika 30 
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14.30–16.00 – obrady w sekcjach, referat 20 minut, dyskusja 10 minut 

 
 
 

Sekcja A 
prow. Kazimierz Sikora 

Sekcja B 
prow. Iwona Kaproń-Charzyńska 

 

Sekcja C 
prow. Agnieszka Niekrewicz 

 
14.30-15.00 – Karolina 
Ruta (UAM), Polski język 
obcy? 
Surdoglottodydaktyka 
jako nowy kierunek 
badań językoznawczych 
 
15.00-15.30 – Anna 
Miszta (IJP PAN), 
Przegląd elementarzy  
do nauki śląszczyzny  
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
projektowanego 
odbiorcy. 
 
15.30-16.00 – Aleksandra 
Wierzbicka (IJP PAN), 
Przydatność korpusu  
do badań nad repartycją 
końcówek deklinacyjnych 
rzeczowników 
 

 
14.30-15.00 – Magdalena 
Wanot-Miśtura (UW), Visażysta, 
smaksy i misiodobre pyszności. 
Odzwierciedlenie przemian 
rzeczywistości politycznej, 
społecznej i technologicznej  
w pytaniach kierowanych  
do Telefonicznej (i Internetowej) 
Poradni Językowej UW w latach 
1972–2013 
 
15.00-15.30 – Dagmara 
Banasiak (UW), Profile 
znaczeniowe pojęcia ‘śmiech’  
we współczesnej polszczyźnie 
 
15.30-16.00 – Ewelina Pędzich 
(UW), Profile pojęcia ‘robak 
komputerowy’ w świetle danych 
polszczyzny  

 
14.30-15.00 – Marta Falkowska 
(UW), Konstruowanie  
kategorii empatii  
we współczesnej polszczyźnie  
(na przykładzie dyskursu 
medialnego o problemie 
uchodźców i imigrantów) 
 
15.00-15.30 – Marta Florczuk 
(UW), Uchodźcy, imigranci, 
najeźdźcy i terroryści – analiza 
semantyczna dyskursu 
publicznego w kontekście napływu 
do Europy cudzoziemców z Afryki 
i Bliskiego Wschodu 
 
15.30-16.00 – Beata Jędryka 
(UW), Od języka ojczystego  
do języka obcego. Zmiana statusu 
języka polskiego w Stanach 
Zjednoczonych a nauczanie 
polszczyzny w szkołach 
polonijnych 

 
 
 

16.00, sala nr 4 – zakończenie konferencji 
 
 
 

 


