UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
ZAKŁAD HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO

Odkrywanie słowa – historia i współczesność

Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
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2 czerwca (poniedziałek)
13.00-14.00 Obiad

3 czerwca (wtorek)
OBRADY PLENARNE
(sala ze sprzętem multimedialnym)

OBRADY PLENARNE
(sala ze sprzętem multimedialnym)

14.00-14.20 – Otwarcie konferencji
14.20-14.40 - prof. dr hab. Bogdan Walczak (UAM), Norwidowskie
odkrywanie słowa.
14.40-15.00 - prof. dr hab. Ewa Sławkowa (UŚ), Słowo się rzekło. Portret
słowa w językach indoeuropejskich.
15.00-15.20 - prof. dr hab. Bogusław Wyderka (UO), O uwarunkowaniach
zmian językowych (na Śląsku w szczególności)
15.20-15.40 prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS), Nazwa i desygnat w
zmieniającej się rzeczywistości wiejskiej.
15.40-16.00 – Dyskusja

9.00-9.20 - prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN Kraków), Niemcy w
Krakowie 1939-1945 Edwarda Kubalskiego jako źródło do dziejów
polskiego słownictwa.
9.20-9.40 - dr hab. Joanna Kuć (UP-H w Siedlcach), Bogactwo leksykalne
XIX-wiecznych inwentarzy z terenu Podlasia.
9.40-10.00 - prof. UŚ Artur Rejter, Peerelowski wampir Marek z
warszawskiej Pragi pod rękę z egipską boginią Bastet. Nazwy własne
w prozie Andrzeja Pilipiuka.
10.00-10.20 - prof. UAM Anna Piotrowicz, prof. UAM Małgorzata
Witaszek-Samborska, O najnowszym słownictwie kosmetycznym
we współczesnej polskiej leksyce.
.
10.20-10.40 - prof. UW Jolanta Chojak, Krótka wypowiedź o podpowiedzi .

16.00-16.20 – Przerwa kawowa
10.40-11.00 – Dyskusja
16.20-16.40 - prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak (UKW), Leksykalny obraz
zmian w postrzeganiu nietypowości seksualnej człowieka.
16.40-17.00 - prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira (UP w Krakowie),
Postrzeganie człowieka w świetle funkcjonujących w socjolekcie
młodzieżowym antroponimów przezwiskowych.
17.00-17.20 - prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (UG), Słowo i
milczenie w poezji Anny Kamieńskiej.
17.20-17.40 - prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Baśniowy ślad w
języku. Nazwy postaci fantastycznych oraz onimy literackie i filmowe
w znaczeniach metaforycznych we współczesnej polszczyźnie.
17.40-18.00 - prof. UAM Andrzej Sieradzki, Nazwania ulic szamotulskich
w końcu XVI wieku.

11.00-11.20 – Przerwa kawowa
11.20-11.40 - prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (UG), Kadyk, czym jest?
11.40-12.00 - prof. UŚ Mirosława Siuciak, Ideologizacja pojęć naród i język
w świetle dyskusji o statusie Ślązaków i ich mowy
12.00-12.20 - prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (IBE), prof. UwB
Elżbieta Awramiuk (UwB), Odkrywanie słowa pisanego. Odbicie
problemów z segmentacją fonologiczną w piśmie małych dzieci.
12.20-12.40 - prof. UW Zofia Zaron, O wdzięczności. Portret słowa.
12.40-13.00 - prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. dr
hab. Jerzy Bartmiński, Współczesne kontrowersje wokół pojęcia
WOLNOŚCI.

18.00-18.20 – Dyskusja
13.00-13.20 – Dyskusja
19.00 – Bankiet
14.00-15.00 – Obiad
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OBRADY W SEKCJACH
I SEKCJA
(sala ze sprzętem multimedialnym)
15.00-15.20 - dr hab. Jolanta Migdał (UAM), Stupa, czorten, pagoda obiekty sakralne we wschodnich religiach według leksykografów
15.20-15.40 - mgr Katarzyna Potępa, Labializacja w polszczyźnie mówionej
inteligencji wiejskiej (na przykładzie trzech wsi podsądeckich).
15.40-16.00 - dr Natalia Siudzińska (UW), Problemy opisu derywatów
modyfikacyjnych. Na przykładzie ekspresywów motywowanych
nazwami osobowymi.
16.00-16.20 – Dyskusja
16.20-16.40 – Przerwa kawowa
16.40-17.00 - prof. UwB Urszula Sokólska, Jak kiperzy opisują barwę,
aromat i smak czerwonych win wytrawnych.
17.00-17.20 - dr Przemysław Wiatrowski (UAM), Realia Nusantary w
świetle indonezyjskiej frazeologii.
17.20-17.40 - mgr Anna Kaczmarek (UAM), Angielskie dublety leksykalne
w polskiej prasie kobiecej przez pryzmat kryteriów oceny innowacji
językowych.

15.20-15.40 - dr Aneta Wysocka (UMCS), Czego nie widać zza biurka? O
wpływie skryptów kulturowych i indywidualnych doświadczeń na
semantykę słowa w idiolekcie Ryszarda Kapuścińskiego.
15.40-16.00 - dr Marta Nowosad-Bakalarczyk (UMCS), Wykładniki
ilościowego ujmowania zdarzeń w powieści W. Myśliwskiego
„Traktat o łuskaniu fasoli”.
16.00-16.20 – Dyskusja
16.20-16.40 – Przerwa kawowa
16.40-17.00 - dr Kinga Banderowicz (UAM), Res immobiles – o nazwach
krajowych biur nieruchomości.
17.00-17.20 - mgr Ewa Gorlewska (UwB), Emocje w sieci. Ekspresywność
wybranych memów internetowych.
17.20-17.40 - dr Anetta Strawińska (UwB), Językowe mechanizmy
autopromocji polityków (na wybranych przykładach).
17.40-18.00 – Dyskusja
18.00 – Kolacja
18.45 – wyjazd do Opery Podlaskiej (zwiedzanie Opery)
III SEKCJA

17.40-18.00 – Dyskusja
18.00 – Kolacja
18.45 – wyjazd do Opery Podlaskiej (zwiedzanie Opery)
II SEKCJA
(sala ze sprzętem multimedialnym)

15.00-15.20 - prof. US Leonarda Mariak, Funkcja ekspresywna leksyki z
zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza.
15.20-15.40 - mgr Agnieszka Juszkiewicz (UwB), Semantyczno-gramatyczna
struktura leksemu tonąć w tekstach A. Asnyka.
15.40-16.00 - mgr Joanna Ścibek (UwB), Utarte konstrukcje porównawcze
oraz ich przekształcenia w poematach Juliusza Słowackiego.
16.00-16.20 – Dyskusja

15.00-15.20 - dr hab. Beata Kuryłowicz (UwB), Odkrywanie Afryki. Czarny
Ląd w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego.

16.20-16.40 – Przerwa kawowa
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16.40-17.00 – dr Joanna Szerszunowicz (UwB), Semantyka i konotacje
referencjalnych luk leksykalnych w perspektywie kontrastywnej.
17.00-17.20 - mgr Magdalena Ancypo (UwB), Stereotyp wianka w pieśniach
ludowych.
17.20-17.40 - mgr Tomasz Jelonek (UJ), Obraz wsi utrwalony w
mikrotoponimach motywowanych czynnikami kulturowymi (na
przykładzie nazw terenowych Truskolas koło Częstochowy i wsi
okolicznych).
17.40-18.00 – Dyskusja
18.00 – Kolacja

II SEKCJA
(sala ze sprzętem multimedialnym)
9.00- 9.20 - dr Marzena Stępień (UW), Wyrażenia funkcyjne z ciągami
nawiasem, słowem / słowy, prawdę – właściwości semantyczne,
składniowe i prozodyczne.
9.20-9.40 - mgr Joanna Kozioł (IJP PAN Kraków), Numeralizacja
rzeczowników w gwarach polskich na wybranych przykładach.
9.40-10.00 - mgr Paulina Cygańska-Rutkowska (UW), Skąd się wziął
hetman w Ewangelii? O nazwach dostojników w polskich przekładach
Ewangelii z XVI wieku.
10.00-10.20 - mgr Małgorzta Andrejczyk (UwB), Słowo bursztyn w
twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

18.45 – wyjazd do Opery Podlaskiej (zwiedzanie Opery)
10.20-10.40 – Dyskusja
4 czerwca (środa)
10.40-11.00 – Przerwa kawowa
OBRADY W SEKCJACH
I SEKCJA
(sala ze sprzętem multimedialnym)
9.00- 9.20 - dr Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (UW), Kiedy polemizujemy? O
leksemie POLEMIZOWAĆ.
9.20-9.40 - mgr Małgorzata Miławska (UAM), Kwinto, Siara i Yanek
Drzazga – o antroponimach w wybranych filmach Juliusza
Machulskiego.
9.40-10.00 - mgr Dorota Kondratczyk-Przybylska (UW), Gamrat i
gamratka, gach i nałożnica. O nazwach relacji pozamałżeńskich na
podstawie tzw. słownika warszawskiego.
10.00-10.20 - mgr Anna Zagajewska (UwB), Trudne słowa. Wybrane
problemy polskiej pisowni w praktyce pisarskiej.

III SEKCJA
9.00- 9.20 - dr Magdalena Graf (UAM), Nazwa własna - nazwa nie-własna
(Paweł Huelle: Mercedes-Benz).
9.20-9.40 - mgr Konrad Szamryk (UwB), Wyraz obywatel i jego rodzina w
kaznodziejstwie polskim okresu oświecenia.
9.40-10.00 - mgr Judyta Kokoszkiewicz (UwB), Wpływ kontekstu na
konotacje semantyczne leksemów: miasto, człowiek, obywatel w
przedwojennym białostockim tygodniku "Prożektor".
10.00-10.20 - mgr Sylwia Stokowska (UwB), Historia wyrazów kasza i
krupa w języku polskim (na podstawie źródeł słownikowych).
10.20-10.40 – Dyskusja
10.40-11.00 – Przerwa kawowa

10.20-10.40 – Dyskusja
10.40-11.00 – Przerwa kawowa
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OBRADY PLENARNE
(sala ze sprzętem multimedialnym)
11.00-11.20 - dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (UW), Okno –
jedno słowo – dwie metody opisu – trzy interpretacje malarskie.
11.20-11.40 - dr hab. Iwona Burkacka (UW), Dlaczego pieseł i koteł są
lepsze od psa i kota, a nieogar jest nie halo? Uwagi o słownictwie
młodzieżowym.
11.40 – Dyskusja

Zakwaterowanie, wyżywienie i obrady:
Hotel „Sosnowe Zacisze” (http://www.sosnowezacisze.pl)
Adres:
Leśna 20, 16-061 Kleosin (przy trasie nr 678);
- dojazd z dworca PKP autobusem miejskim linii 10 (dojazd ok. 25
min., II strefa);

Zakończenie konferencji
12.30 – Obiad

- koszt dojazdu taksówką ok. 25 zł. W niedzielę koszt ten będzie
wyższy.
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