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Konferencja dotowana przez 
Fundację "Bratniak"
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9:00–9:30 Rejestracja uczestników 

Tożsamość narodowa mieszkańców Spisza 
na podstawie badań korpusowych 
mgr Ilona Kulak (UJ)
Świadomość językowej odrębności 
Ochotnicy Dolnej
mgr Jadwiga Bieniek (UŁ)
Próba określenia tożsamości regionalnej 
mieszkańców gminy Wiśniowa

dyskusja
przerwa na kawę

dyskusja
przerwa obiadowa

dyskusja
przerwa na kawę

dyskusja

lic. Monika Brytan, lic. Olga Radziszewska (UJ)

Gwary regionu rawskiego
Krzysztof Kocik (UJ)

Mniejszości narodowe i etniczne 
w Polsce dawniej i dziś
mgr Beata Kuźniarowska (UR)

Wpływ bilingwizmu na postrzeganie 
własnej tożsamości wśród niemieckich 
studentów polskiego pochodzenia
mgr Beata Kuźniarowska (UAM)

Profesjolekt jako czynnik budowania tożsamości grupy 
zawodowej na przykładzie języka prawniczego
mgr Joanna Marszałek (UJ)

Problem matryc frazemotwórczych w socjolektach 
środowisk sportowych
mgr Mateusz Podlecki (UAM)

„Pieśń o żubrze” – XVI wieczna kultura staropolska a 
profesjolekt dyplomatyczny
mgr Agnieszka Bywalec (UPJPII)

Klasyfikacja psycholeksykalna stanów emocjonalnych 
języka polskiego z perspektywy self-rating
dr hab. Oleg Gorbaniuk, mgr Krystian Macheta (KUL)

Tożsamość jako cel i warunek wolności 
(refleksje na marginesie współczesnej etyki cnót)
mgr Anna Kopeć (UJ)
Kilka słów na temat Jana Łukasiewicza światopoglądu 
narodowego oraz notacji polskiej w logice
mgr Rafał Szprync (KUL)

Słowa kluczowe polskiego kryzysu konstytucyjnego
mgr Rafał Smoleń (UW)

„Panie Mechaniku! Wyjazd będzie na sygnał 
zastępczy, na tor lewy” – próba kategoryzacji 
jednostek leksykalnych socjolektu kolejowego
mgr Olga Kowalczyk (UWr)

9:30–10:20  

10:20–10:40  

10:40–11:00  

11:00–11:20  

11:20–11:40  
11:40–12:10  
12:10–12:30  

12:30–12:50  

12:50–13:10  

13:10–13:30
13:30–15:00
15:00–15:20

15:20–15:40

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40  
16:40–17:10  
17:10–17:30  

17:30–17:50  
17:50–18:10

18:10–18:30  

18:30–18:50  

9:00–9:20 

Język mówiony a problem podmiotu w 
prozie Jerzego Szatkowskiego
mgr Bogna Wiczyńska (UAM)

Tożsamość językowo-kulturowa a twórczość 
literacka (na przykładzie Kochanka Wielkiej 
Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego)
lic. Ewa Kubusiak (UJ)

„… skrzypce śpiące na sosnowej ścianie”. 
Tadeusza Nowaka wspomnienie 
o rodzinnej wsi
mgr Joanna Sapa (UŚ)

dyskusja
przerwa na kawę

dyskusja
przerwa na kawę

dyskusja

Wizerunek księdza w polskich serialach w 
kontekście problemu przemian tożsamości 
kulturowej i historii kina
mgr Dariusz Martynowicz (UPJPII)

Powołanie z reklamy: komunikaty reklamowe 
promujące powołania narzędziem marketingu 
rekrutacyjnego
mgr Rafał Mazur, mgr Barbara Żebrowska (UJ)

Rola grupy fanowskiej 
w kształtowaniu wizerunku 
na przykładzie marki ANNA KARA
mgr Katarzyna Bolęba-Bocheńska (UJ)
Moim zdaniem, czyli o nickach osób 
komentujących artykuły w sieci
mgr Martyna Szczepaniak (UJ)

9:20–9:40  

9:40–10:00  

10:00–10:20  
10:20–10:50  
10:50–11:10  

11:10–11:30  

11:30–11:50  

11:50–12:10  

Tożsamość w poezji Anny Świrszczyńskiej
mgr Maria Sędziak (UKW)

Rozważania nad idiostylem Antoniego 
Libery na podstawie analizy antroponimów 
w powieści „Madame”
mgr Agata Ostrówka (UAM)

Ewolucja tożsamości bohatera, przemiana 
jego języka (na przykładzie opowiadań 
Pawła Korobczuka)

Gitara siema, czyli gwara młodzieżowa 
jako narzędzie autokreacji

mgr Zuzanna Wośko (KUL)

mgr Agata Szczepanek (UJK)

13:20–13:40  

13:40–14:00  

14:00–14:20  

12:30–12:50

Zamknięcie konferencji

14:20–14:40

14:40–15:00

12:50–13:20

piątek sobota 


