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Zachowania językowe – spontaniczność i automatyzm
(druga konferencja z cyklu „Język – obyczaj – wspólnota”)
miejsce i czas: Łódź, 18-19 maja 2015 roku.
organizatorzy: Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego UZ (kierownik –
prof. dr hab. Stanisław Borawski) i Katedra Historii Języka Polskiego UŁ (kierow
nik – prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń).
rada programowa: prof. dr hab. Stanisław Borawski, prof. dr hab. Marek Cy
bulski, prof. UZ dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UŁ dr hab. Ewa Woźniak,
prof. UZ dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ dr hab. Anna Wojciechowska,
dr hab. Rafał Zarębski, dr hab. Danuta Kowalska, dr hab. Magdalena Pietrzak.
kierownictwo imprezy: prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń.
prelegenci (tytuły referatów): – Mirosława Białoskórska (Szczecin), Strukturalno
‑semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach
Leopolda Staffa – Jerzy Biniewicz (Wrocław), Retoryczność pierwszych pisanych po polsku
tekstów naukowych – Stanisław Borawski (Zielona Góra), O jasnej i powierzchownej
znajomości konwencji genologicznej – Adam Dobaczewski (Toruń), Powtórzenie jako
działanie językowe vs repetycyjne jednostki systemu – Magdalena Hawrysz (Zielona
Góra), Elementy spontaniczne i automatyczne w katalogach monarchów z okresu
I Rzeczypospolitej – wstęp do charakterystyki gatunku (aspekt strukturalny) – Magdalena
Jurewicz-Nowak (Zielona Góra), Upowszechnienie obyczaju językowego motywowanego
postawą negocjacyjną (na materiale osiemnastowiecznych rozmówek handlowych Jerzego
Schlaga) – Alina Kępińska (Warszawa), Grzeczność w „Panu Balcerze w Brazylii” Marii
Konopnickiej – automatyzm, spontaniczność, wymagania wersyfikacyjne? – Józef Kość
(Lublin), Wzorzec tekstowy przysięgi sądowej (iuramentum promissorium) w XVI wieku –
Irmina Kotlarska (Zielona Góra), Spontaniczność w karbach etykiety. O pierwszym
podręczniku angielskiego dla Polaków – Danuta Kowalska (Łódź), Między konwencją
a spontanicznością – o modlitwach w „Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja – Monika
Kresa (Warszawa), Spontaniczność czy automatyzm? Grzeczność językowa bohaterów
„Bożej podszewki” Teresy Lubkiewicz-Uranowicz – Ewelina Kwapień (Warszawa),
„Verba dicendi” wśród regresywnych czasowników doby nowopolskiej – Daniel Mider
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(Warszawa), Interpretacje przemocy politycznej w podręcznikach historii. Porównawcza
analiza semantyczna, retoryczna i faktograficzna tekstów opisujących zamach majowy
i zabójstwo Prezydenta G. Narutowicza – Jolanta Migdał, Bogdan Walczak (Poznań),
Wspólnoty komunikatywne na tle innych wspólnot międzyludzkich w typologii Leszka
Bednarczuka – Iwona Pałucka-Czerniak (Zielona Góra), Spontaniczność jako narzędzie
perswazji w zachowaniach formulicznych (na materiale wybranych protokołów cechowych
z XVIII w.) – Magdalena Pietrzak (Łódź), Sienkiewiczowskie realizacje wzorca gatunkowego recenzji – Anna Sawa (Lublin), Struktura tekstu a ukształtowanie typograficzne
kazań pogrzebowych z XVII wieku: standaryzacja i innowacyjność – Adrianna Seniów
(Szczecin), „Głupstwo i rozmaite jego odcienie” – językowe wyznaczniki głupoty na
przykładzie „Charakteru rozumów ludzkich” Michała Wiszniewskiego – Ewa Siatkowska
(Warszawa), Udział środowiskowych wspólnot komunikatywnych w kształtowaniu słownictwa ogólnopolskiego – Katarzyna Sicińska (Łódź), Formuły salutacyjne w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII wiek) – Anna Sochacka
(Sztokholm), Dlaczego nie mówią po polsku? – zachowania językowe polskich uczniów
w Szwecji – Dorota Szagun (Zielona Góra), Przekorne nawiązania do sienkiewiczowskiego wzorca w powieści J. Komudy „Bohun” – Maria Trawińska (Poznań), Rutynowe
zapisy w średniowiecznych manuskryptach – Marzanna Uździcka (Zielona Góra), O wzorach i sposobach mówienia o ojczyźnie w wybranych wypowiedziach doby rozbiorowej –
Kamila Wincewicz (Warszawa), Deprecjonujące nazwy innowierców w „Kazaniach
sejmowych” Piotra Skargi, czyli o (nie)grzeczności językowej – Anna Wojciechowska
(Zielona Góra), Wypowiedzi modlitewne Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – spontaniczność i automatyzm – Ewa Woźniak (Łódź), Wspólnotowe aspekty zmiany nazwisk
w Drugiej Rzeczypospolitej – Ewelina Woźniak (Łódź), Odmienność stylistyczna didaskaliów w „Wyzwoleniu” S. Wyspiańskiego jako próba przełamania konwencji – Rafał
Zarębski (Łódź), Tendencje imiennicze w XIX-wiecznej Łodzi – Iwona Żuraszek-Ryś
(Zielona Góra), Dialogi w „Narzeczonej Harambaszy” T.T. Jeża – spontaniczność czy
schematyzm – Aleksandra Żurek (Warszawa), Formuły aktów chrztów na przykładzie
ksiąg metrykalnych wybranych parafii dziewiętnastowiecznej Warszawy.
publikacja materiałów pokonferencyjnych: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Linguistica” 2015, t. 49 (red. E. Woźniak, E. Szkudlarek-Śmiechowicz) i „Zielono
górskie Seminaria Językoznawcze” (druk planowany na 2016 r.).

Kontakty językowe w komunikowaniu
miejsce i czas: Zielona Góra, 8-9 czerwca 2015 roku.
patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak.
organizatorzy: Zakład Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Polskiej UZ (kie
rownik – prof. dr hab. Marian Bugajski), Instytut Filologii Germańskiej (dyrektor –
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prof. UZ dr hab. Paweł Zimniak), Katedra Anglistyki UZ (kierownik – prof. UZ
dr hab. Joanna Zawodniak).
kierownictwo imprezy: prof. UZ dr hab. Magdalena Steciąg.
prelegenci (tytuły referatów): – Magdalena Adamczyk (Zielona Góra), On the pragmatic expansion of Polish adverbials in spontaneous oral communication – Anna Ast (Zielona
Góra), Ogólna charakterystyka kwantytatywna leksyki instrukcji użytkowania podręcznych urządzeń technicznych – Jurgen Bang (Odense, Dania), The dialectics of the transcultural dialogue – an Eco-linguistic contribution to the concept of ‘Language Contacts in
Communication’ – Marek Biszczanik (Zielona Góra), Städtische Kommunikation in den
Kanzleien des Mittelalters und der Frühen Neuzeit – Waldemar Bojakowski (Wrocław),
XIX-wieczny lekarz i jego czytelniczki na przykładzie „Wiadomości z hygieny” doktora
Pląskowskiego – Igor Borkowski (Wrocław), Przez kratę, pod kontrolą, za zasłoną –
kontakt werbalny z otoczeniem świeckim w przepisach prawa i obyczajach polskich
klasztorów klauzurowych – Marian Bugajski (Zielona Góra), Emocje w kontaktach
językowych – Jarochna Dąbrowska-Burkhardt (Zielona Góra), Teufelsbuhlschaft in
frühneuzeitlichen Hexenverhörprotokollen aus der Stadt Grünberg in Niederschlesien –
Magdalena Hawrysz (Zielona Góra), Międzywyznaniowe kontakty językowe – sacrum
i profanum w reformacyjnej polemice religijnej – Magdalena Jurewicz-Nowak (Zielona
Góra), Językowe stosunki międzyetniczne w świetle rozmówek handlowych Jerzego Schlaga
(XVIII w.) – Monika Kaczor (Zielona Góra), Czynności mowy, które budują złe relacje
międzyludzkie (na podstawie współczesnych sporów publicznych) – Barbara Klimek
(Zielona Góra), „Na dzień dobry trochę motywacji” – wpisy motywacyjne jako element
współczesnego komunikowania społecznego (na przykładzie postów Ewy Chodakowskiej) –
Piotr Kładoczny (Zielona Góra), Kontakty językowe i komunikacja w środowisku audiofilów – Justyna Kobus (Poznań), Na ile informator jest wiarygodnym źródłem danych
dialektologicznych? – Michaił L. Kotin (Zielona Góra), W jakim sensie i w jakim stopniu
kontakty językowe „warunkują” zmiany językowe? – Eliza Kowal (Wrocław), Contact as
a means of prevention – the anti-drug discourse of public awareness campaigns – Marek
Laskowski (Zielona Góra), „Sie können versichert sein, dass wir das ändern werde”.
Kommunikativ-kontrastive Studie zu den Verben des Versicherns im Deutschen und im
Polnischen – Sylwia Rapacka-Wojtala (Łódź), Kształcenie kompetencji komunikacyjnej
na lekcji języka obcego w kontekście współczesnych kontaktów językowych – Irmina
Kotlarska (Zielona Góra), Communication skills presented in the first textbook of English
for Poles – Tomasz Piasecki (Wrocław), Wróżba jako przykład rytuału komunikacyjnego – Joanna Malon (Zielona Góra), Obraz nadawcy w „Dziennikach” Stefana
Kisielewskiego – Marcin Odelski (Wrocław), Audycje TTM „Gôdómë pò kaszëbskù” jako
przykład współczesnej telewizyjnej dydaktyki warunkującej potencjalne kontakty językowe (wybrane zagadnienia) – Iwona Pałucka-Czerniak (Zielona Góra), Komunikacja
w stałym kręgu nadawczo-odbiorczym na materiale wybranych protokołów cechowych –
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Łukasz Plęs (Łódź), Wortschatzarbeit in der Tertiärsprachendidaktik am Beispiel des
DaFnE-Unterrichts – Katarzyna Rogalska (Toruń), Ewolucja kodu językowego wobec
braku komunikacji – Krzysztof Skibski (Poznań), Jak rozpoznać frazeologizm, gdy się
go widzi – problem śladów frazeologicznych w poezji współczesnej – Katarzyna Siewert
‑Kowalkowska (Bydgoszcz), Internacjonalizmy – międzynarodowe słownictwo Unii
Europejskiej w polszczyźnie – Michał Sobczak (Bydgoszcz), Kilka uwag wstępnych o niemieckiej leksyce wojskowej okresu międzywojennego (na podstawie „Słownika niemiecko
‑rosyjskiego” A.F. Nesslera) – Magdalena Steciąg, Jesica Woźniak (Zielona Góra), Lingua
receptiva czy lingua franca? Polsko-czeskie kontakty językowe na pograniczu w kontekście
biznesowym – Dorota Szagun (Zielona Góra), Dwujęzyczność szlachty na przykładzie
XVIII-wiecznej sylwy szlacheckiej – Anna Śliwicka (Wrocław), Komunikatywność języka
prawniczego na przykładzie ustnego ogłoszenia sentencji wyroku – Marzanna Uździcka,
Mateusz Półtorak (Zielona Góra), Relacje nadawczo-odbiorcze w blogach tematycznych
(na podstawie blogów o literaturze kryminalnej) – Katarzyna Węgorowska (Zielona
Góra), Kilka uwag o nowogródzko-czombrowskich kontaktach językowo-kulturowych
utrwalonych w „Impresjach czombrowskich” Zofii Brzowskiej i „Dziedziczkach Soplicowa”
Joanny Puchalskiej – Aleksander Wiśniowski (Wrocław), Głos końcowy w postępowaniu karnym jako przykład tekstu mówionego – analiza gatunkowa – Sylwia Wodzińska
(Poznań), Status of arabic language in Israel – Iwona Żuraszek-Ryś (Zielona Góra),
Nazwy tkanin wschodniego pochodzenia w osiemnastowiecznej polszczyźnie.
imprezy towarzyszące: Minisyposium on Environmental Humanities.
publikacja materiałów pokonferencyjnych: „Zielonogórskie Seminaria Języko
znawcze” 2015: Kontakty językowe w komunikowaniu, red. M. Steciąg, M. Adamczyk,
M. Biszczanik (druk planowany na trzeci kwartał 2016 r.).

Teksty epistolarne
w polskiej i europejskiej praktyce szkolnej
miejsce i czas: Pobierowo, 9-10 października 2015 roku.
organizatorzy: Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut
Filologii Polskiej UZ.
kierownictwo imprezy: prof. USz dr hab. Kędzia-Klebeko, prof. UZ dr hab. Leszek
Jazownik, dr Sylwia Kalińska-Łuszczyńska, prof. Brigitte Louichon.
prelegenci (tytuły referatów): – Michał Bajer (Szczecin), List jako forma wykładu
myśli teoretycznoliterackiej: teoria iluzji dramatycznej u Chapelaina i Stendhala – Edyta
Bocian (Szczecin), Wymiar metaforyczny w powieści epistolarnej „Robi się coraz później”
Antoniego Tabucchi – Agnieszka Borysowska (Szczecin), Listy Cycerona w praktyce
szkolnej protestanckich gimnazjów akademickich XVI-XVIII w. – Renata Bryzek (Siedlce),
Metody kształcenia językowego w doskonaleniu umiejętności redagowaniu listu moty-
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wacyjnego w szkolnej dydaktyce polonistycznej – Christian Faure (Szczecin), Pisać listy
o miłości, czyli o „Listach do Cudzoziemki” Balzaka – Pierre Frederic-Weber (Szczecin),
List pożegnalny Guy’a Môquet jako element programu obowiązkowego dla francuskich
licealistów. Dydaktyka między emocjami a polityką (2007-2012) – Katarzyna Grabias
‑Banaszewska (Zielona Góra), Informacyjna funkcja listu na przykładzie korespondencji
rodziny Turnów – Romuald Marek Jabłoński (Zielona Góra), List jako forma sprawdzania i rozwijania umiejętności pisarskich ucznia szkoły podstawowej – Leszek Jazownik
(Zielona Góra), Nauczanie sztuki epistolarnej w ujęciu Tomasza Szumskiego – Sylwia
Kalińska-Łuszczyńska (Szczecin), La réduction de l’anxiété de l‘écriture – Aleksandra
Kamińska (Szczecin), Znaczenie listów w Pamiętnikach zza grobu Chateaubrianda
i ich wartość dydaktyczna – Beata Kędzia-Klebeko (Szczecin), List w edukacji dziewcząt w okresie Ancien Régime we Francji – Anna Kricka (Szczecin), Lettres persanes
Montesquieu w tłumaczeniach na język polski – Aniela Książek-Szczepanikowa (Siedlce),
Listy Joanny Kulmowej w latach 1981-1996 – Anna Kucharska (Lublin), Les séquences
descriptives dans les récits humoristiques – Bożena Olszewska (Opole), Niezwykłe listy
małego chłopca do Pana Boga, czyli „Oskar i pani Róża” E. Schmitta w edukacji szkolnej –
Nelli Przybylska (Szczecin), Listy Karola de Foucauld do braci trapistów – Angelo Sollano
(Szczecin), „Caro amico ti scrivo...”. Forma epistolarna w piosence i jej zastosowanie
w nauczaniu języka włoskiego jako obcego – Paweł Sporek, Marta Szymańska (Kraków),
„Ludzie listy piszą…”. O sztuce pięknej i niepotrzebnej? (Refleksja dydaktyczna) – Dorota
Utracka (Częstochowa), Antropologia i epistolografia (A. Bobkowski Listy z Gwatemali
do matki) – Monika Zielińska (Szczecin), Powieść epistolarna w nauczaniu języka
włoskiego.
publikacja materiałów konferencyjnych: w druku.

Kultura nie tylko literacka.
W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II
miejsce i czas: Zielona Góra, 4-5 listopada 2015 roku.
patronat honorowy: JM Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.
organizatorzy: Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej (kierownik –
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak).
kierownictwo imprezy: prof. UZ dr hab. Dorota Kulczycka, dr hab. Anastazja
Seul.
prelegenci (tytuły referatów): – Emanuela Bednarczyk-Stefaniak (Wrocław), Dwie
wersje dramatu „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły, dwa sposoby prezentacji przeżyć
wewnętrznych głównego bohatera – Rafał Brasse (Zielona Góra), W kręgu religijnej
myśli wyrażonej językiem poetyckich obrazów na przykładzie wiersza Karola Wojtyły
„Pieśń o Bogu ukrytym” i Tadeusza Gajcego „Po raz pierwszy modlitwa” – Dorota Heck
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(Wrocław), Papież polonistów – Paweł Jaranowski (Kraków), Myśl Jana Pawła II jako
odpowiedź na pytania filozoficzne medycyny – Monika Kaczor (Zielona Góra), „Ukazać
wielkość człowieka”. Słownictwo etyczno-społeczne charakteryzujące działalność Jana
Pawła II (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych) – Barbara Klimek (Zielona Góra), Biograficzna książka albumowa „Jan Paweł II.
Dowody świętości” jako tekst kultury – Ewa Kobyłecka (Zielona Góra), Uniwersalny
charakter myśli Jana Pawła II o człowieku i wychowaniu – Anna Kozłowska (Warszawa),
Ku „jedności natchnień i znaczeń”. Nad rękopisem „Wigilii wielkanocnej 1966” – Ewa
Krawiecka (Poznań), Jan Paweł II w świecie memów, raczej niekulturalnie – Katarzyna
Krysińska (Zielona Góra), Cisza i światło jako środki wyrażania sacrum (na przykładzie
„Pieśni o Bogu ukrytym” Karola Wojtyły i tomiku „Postać w bieli” Czesława Sobkowiaka) –
Dorota Kulczycka, Elżbieta Gazdecka (Zielona Góra), Wizyta w Irlandii. Między prawdą
historyczną a fikcją literacką – Monika Kulesza (Lublin), Jan Paweł II jako romantyk.
Uwagi na marginesie papieskich odwołań do dzieł Adama Mickiewicza – Anna Naplocha
(Zielona Góra), Obrazy miłości – funkcjonowanie pojęć eros, agape i philia w wybranej
twórczości Karola Wojtyły, Jana Pawła II – Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Lublin),
O rewolucji, poezji i życiowych decyzjach Karola Wojtyły – Krzysztof Piskorz (Wrocław),
„Wybrzeża pełne ciszy”, fascynacja duchowością karmelitańską u Karola Wojtyły – Stefan
Radziszewski (Radom), Być papieżem w czasie marnym – Izabela Rutkowska (Zielona
Góra), Znaczenie leksemu ‘miłosierdzie’ w encyklice Jana Pawła II „Dives in misericordia” – Anastazja Seul (Zielona Góra), W trosce o rozwój dojrzałej osobowości. Kultura
sportu w wypowiedziach Jana Pawła II – Dariusz Konrad Sikorski (Gdańsk), „Jasność
boli głębiej”, szkic o kulturze miłosierdzia według Karola Wojtyły i Józefa Tischnera
na wybranych tekstach – Zbyszko Stojanowski-Han (Lublin), Jan Paweł II w trosce
o kulturę. W świetle wypowiedzi wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski – Jolanta
Szarlej (Bielsko-Biała), Biblijne podstawy personalizmu Jana Pawła II – Sylwia Zydek
(Wrocław), List do Rodzin „Gratissimasane” Jan Pawła II, ciągle aktualne wezwanie.
imprezy towarzyszące: spacer po Zielonej Górze.
publikacja materiałów pokonferencyjnych: „Scripta Humana. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego”, t. 8, red. E. Bednarczyk-Stefaniak, A. Seul, Zielona
Góra (druk: 2016/2017).

Sympozjum Mickiewiczowskie.
W 160. rocznicę śmierci poety
miejsce i czas: Zielona Góra, 26 listopada 2015 roku.
organizatorzy: Zakład Literatury XIX Wieku (kierownik: prof. UZ dr hab. Marta
Ruszczyńska) Instytutu Filologii Polskiej UZ, Towarzystwo Literackie im. Adama
Mickiewicza, Oddział w Zielonej Górze.
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kierownictwo imprezy: prof. UZ dr hab. Marta Ruszczyńska, dr Aneta Narolska.
współgospodarz: prof. dr hab. Leszek Libera.
prelegenci (tytuły referatów): – Małgorzata Burta (Siedlce), Mickiewicz od świętych (zarysy hagiograficzne) – Katarzyna Grabias-Banaszewska (Zielona Góra),
Spadkobiercy „Pana Podstolego” – rzecz o wspólnej genezie „Pana Tadeusza” i „Pana
Sędziego Deluty” – Piotr Kładoczny (Zielona Góra), Konceptualizacja zmysłów w twórczości Adama Mickiewicza – Olaf Krysowski (Warszawa), Słoworody – klucz do historii
Słowian w prelekcjach paryskich Mickiewicza – Aneta Narolska (Zielona Góra), Jeszcze
o „Don Juanie” w „Dziadach” – Jakub Rawski (Zielona Góra), „A kto dziewczyna? – ja
nie wiem”. Stereotypowe czy emancypacyjne? Kilka uwag o kreacjach bohaterek „Ballad
i romansów” Adama Mickiewicza – Marta Ruszczyńska (Zielona Góra), Słowiańska krucjata Mickiewicza – Anastazja Seul (Zielona Góra), Odwołania do Adama Mickiewicza
w wypowiedziach Jana Pawła II – Katarzyna Węgorowska (Zielona Góra), Wileńskie
miejsca Adama Mickiewicza – Teresa Winek (Warszawa), Wpływ „Pana Tadeusza” na
polskie pamiętnikarstwo (na przykładzie wspomnień Aleksandra Jełowickiego).
imprezy towarzyszące: „Kawa literacka” – prezentacja książki prof. dra hab. Leszka
Libery Mickiewicz (Zielona Góra 2015).
publikacja materiałów pokonferencyjnych: „Filologia Polska. Roczniki Naukowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2016 (2), red. M. Ruszczyńska i P. Kładoczny.

