Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – Instytut Filologii Polskiej
Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego
Pracownia Leksykograficzna

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu
„Kultura Komunikacji Językowej”
na temat
Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
Będlewo, 7–10 maja 2017 r.
7 maja, niedziela
18.30 – odjazd autokaru sprzed dworca PKP w Poznaniu (stanowisko: Dworzec Letni) do Będlewa
20.00 – kolacja
8 maja, poniedziałek
8.30 – śniadanie
9.15 – powitanie Gości i otwarcie konferencji
9.30 – OBRADY PLENARNE
 prof. Bogdan Walczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., UAM)
Dlaczego wolę kolokwializm od potocyzmu?
 prof. Marian Bugajski (UZ) Masakra w wywiadzie – studium przypadku
 prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW) Wyrazy potoczne w tekście – narzędzie budowania
wspólnoty czy jej niszczenia?
 prof. Ewa Kołodziejek (US) Granice potoczności
11.00 – przerwa na kawę
11.20 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
 prof. Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW) Dysortografia a komunikacja potoczna – fakty
i mity
 prof. Bożena Taras (UR) „Wszystkie chwyty dozwolone”? O zachowaniach językowych
współczesnych Polaków
 prof. Grażyna Filip (UR) Dwieście ósemki są męskie jak diabli – o potoczności
w motoryzacyjnej prasie branżowej
 mgr Pia Šlogar (UG) Kształtowanie się kaszubskiej odmiany potocznej
 dr Krzysztof Skibski (UAM) Czy postpotoczność? O entropii we współczesnej praktyce
językowej
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SEKCJA B
 prof. Zofia Sawaniewska-Mochowa (IS PAN), dr Włodzimierz Moch (Akademia im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wlkp.) Potoczność jako narzędzie diagnozy zjawisk życia
społecznego w powieściach Joanny Bator Ciemno, prawie noc i Natalii Fiedorczuk Jak
pokochać centra handlowe
 prof. Joanna Rychter (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.) Leksyka
potoczna w poezji Kazimierza Furmana
 dr Jowita Żurawska-Chaszczewska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
Formy adresatywne w powieści Kollokacja Józefa Korzeniowskiego
 dr Jan Zgrzywa (UAM) Kategoria potoczności w tekstach utworów Huberta
Dobaczewskiego i Marii Peszek
13.30 – obiad
15.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
 doc. dr sc. Nikola Košćak (Uniwersytet w Zagrzebiu) Grafostilizacija kolokvijalnog jezika
u suvremenoj hrvatskoj prozi (Grafostylizacja języka kolokwialnego we współczesnej prozie
chorwackiej)
 dr Paulina Pycia-Košćak (UŚ) Konceptualizacja pojęcia „kobieta” w chorwackim slangu
miejskim
 dr Małgorzata Nawrocka-Żarnecka (UAM) Wulgaryzmy serbskie – budowa, funkcje,
społeczne postrzeganie
SEKCJA B
 prof. Anna Majewska-Tworek, prof. Monika Zaśko-Zielińska (UWr) Funkcje wyrazu
właśnie w nieoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach mówionych
 mgr Sonia Gembalczyk (UJ) Język potoczny i jego komponenty niewerbalne obecne
w rozmowie urzędowej
 dr Jagoda Bloch (UW) Sygnały emocji w czytaniu współczesnych serwisów informacyjnych
16.20 – przerwa na kawę
16.40 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
 dr Sylwia Sojda (UŚ) Kategoria intensywności w stylu potocznym języka słowackiego
 dr Magdalena Błaszak (UŚ) Partykuła ajde w stylu potocznym języka macedońskiego –
analiza semantyczno-syntaktyczna
 Natallia Pazniak (UAM) Elementy języka potocznego we współczesnej poezji białoruskiej
SEKCJA B
 prof. Ewa Oronowicz-Kida (UR) Dzik jedzie na Dziku, czyli nieoficjalne porejonimy
w komunikacji potocznej mieszkańców powiatu jarosławskiego
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 dr Agata Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka (UJ) Czy flaszka jest tylko krakowska?
O statusie potocyzmów w polszczyźnie regionalnej
 dr Katarzyna Sobolewska (IJP PAN) Wojna w potocznym doświadczeniu Mazurów
i Warmiaków
 prof. Anna Piotrowicz, prof. Małgorzata Witaszek-Samborska (UAM) Przychodzić komuś
głupio, czyli o żywotności leksyki z pola tematycznego ‘komunikacja potoczna’ w gwarze
miejskiej Poznania
19.00 – bankiet

9 maja, wtorek
8.30 – śniadanie
9.15 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
 prof. Eliza Grzelak (UAM) Nazwy wartości narzędziem kategoryzacji swój/obcy
 prof. Agnieszka Niekrewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
Wierność zasadom etykiety vs. wulgaryzacja stylu w filmach nastoletnich youtuberów
 dr Beata Romanek (UR) Jesteś taaaka śliczna. Język komentarzy do postów nastoletnich
blogerek
 dr Barbara Ścigała-Stiller (IJP PAN) Nie bądź głupia! Dbaj o siebie! Dasz radę! – strategie
komunikacji stosowane na fanpage’ach przez trenerki fitness
SEKCJA B
 prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, dr Joanna Rutkowska (Akademia im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wlkp.) Leksyka kwalifikowana jako potoczna w XX-wiecznych
słownikach poprawnej polszczyzny
 prof. Ewa Młynarczyk (UP im. KEN w Krakowie) Bieda w potocznej komunikacji językowej
Polaków
 mgr Daniel Dzienisiewicz, dr Filip Graliński, mgr Karol Świetlik (UAM) Odkrywka jako
innowacyjne narzędzie informatyczne do badania polskiej leksyki potocznej. Przykłady
zastosowania
 prof. Jarosław Liberek, Anna Liberek (UAM) Ewolucja wybranych jednostek polskiego
zasobu frazeologicznego w świetle tradycyjnych słowników oraz programu Odkrywka
11.00 – przerwa na kawę
11.20 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
 mgr Agnieszka Kijak (UAM) Kultura komunikacji potocznej na blogach w opinii licealistów
 mgr Małgorzata Klauze (UAM) Potoczność w komunikacji językowej miłośników psów na
forach internetowych
 s. mgr Małgorzata Wojtaszek (UAM) Można być leciwym matołem …, czyli o potoczności
w kazaniach ks. Jana Kaczkowskiego
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 mgr Sebastian Surendra (UAM) „Po ich trupie” można wyrywać Krym Rosji – o funkcji
cudzysłowów na polskich portalach informacyjnych
 mgr Anna Kaczmarek, mgr Małgorzata Miławska-Ratajczak (UAM) Potocyzmy
w nagłówkach artykułów na portalach plotkarskich
SEKCJA B
 prof. Iwona Burkacka (UW) Właściwości słowotwórcze gniazd czasowników potocznych
 prof. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. Andrzej Moroz (UMK) Idź zadzwoń, chodź zobacz –
dwurozkaźnikowe struktury we współczesnej polszczyźnie potocznej
 dr Krystyna Bojałkowska (UMK) Zdejm i wyjm – o użyciu wybranych form trybu
rozkazującego we współczesnej polszczyźnie potocznej
 prof. Romana Łapa (UAM) Składnia a kategoria potoczności (w tekstach medialnych)
 mgr Dorota Kondratczyk-Przybylska (UW) Leksyka potoczna w polu semantycznym
‘kobieta w relacji seksualnej’ (współczesność)
13.30 – obiad
15.00 – wycieczka (preferowany strój sportowy)
19.00 – spotkanie przy grillu

10 maja, środa
8.30 – śniadanie
9.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
 prof. Violetta Jaros (Akademia Jana Długosza – Częstochowa) Etykieta w listach Joachima
Lelewela
 prof. Leonarda Mariak (US) Przejawy potoczności językowej w korespondencji prywatnej
Henryka Sienkiewicza
 prof. Anna Wojciechowska (UZ) Funkcje ekspresywnego słownictwa potocznego
w korespondencji Wojciecha Kossaka
SEKCJA B
 prof. Agnieszka Rypel (UKW) Kupieckie strategie komunikacyjne w pierwszej połowie XX
wieku. Na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” z lat 1907–1920
 prof. Mirosława Sagan-Bielawa (UJ) Czy potocznie jest kulturalnie? O użyciu zwrotu mówić
potocznie w najnowszej polszczyźnie
10.20 – przerwa na kawę
10.40 – OBRADY PLENARNE
 prof. Małgorzata Święcicka, prof. Rafał Zimny (UKW) Potoczność jako kategoria
świadomości językowej studentów
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 prof. Danuta Krzyżyk, prof. Helena Synowiec (UŚ) Kształcenie kultury komunikacji
w wybranych podręcznikach szkolnych (koncepcje, teoria, ćwiczenia)
 prof. Mirosława Siuciak (UŚ) Potoczność w badaniach historycznojęzykowych
 prof. Grażyna Sawicka (UKW) Potoczność czy p(si)otoczność współczesnej polszczyzny?
13.00 – zamknięcie konferencji
13.30 – obiad
14.30 – wyjazd autokaru do Poznania
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