
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Muzeum Narodowe w Kielcach

Kielce, 11‒12 października 2017 r.

12 X 2017 (czwartek) 

 JĘZYK –
 UMYSŁ –
  POZNANIE

Miejsce obrad: Muzeum Dialogu 
Kultur, Rynek 3, Kielce

Interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja 
studencko-doktorancka

Sa la  konferency jna
 8.30 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie 
konferencji – dr hab. Marzena 
Marczewska, prof. UJk, prezes 
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

9.15 – 9.30 Mgr agnieszka caban (Muzeum Dialogu 
Kultur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie), Język romani – kulturowe 
uwarunkowania tworzenia nowych znaczeń w ję-
zyku romani zwązane z wypływem środowiska 
zewnętrznego.

9.30 – 9.45 mgr Wojciech Kadłubiec (Uniwersytet 
Ostrawski), Samotność w ponowoczesności. 
Analiza dyskursu.

9.45 – 10.00 Mgr ewa sikora (Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach), Myśl zamknięta 
w nazwie. Analiza nazwisk męskich odnoto-
wanych w księgach urodzeń w parafii Bieliny 
w latach 1840–1910.

10.00 – 10.15 lic. aleKsandra smoczyńsKa (Uniwersytet 
Warszawski), Wpływ formy zapisu na sposób 
myślenia i ocenę zjawisk na przykładzie języka 
posługującego się pismem ideograficznym. (Czy 
sposób zapisu wpływa na to w co wkładamy całe 
serce i z jakiego powodu zalewa nas żółć?).

10.15 – 10.30 Mgr MaJa Moskwa (Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach), O polskich przekładach 
powieści Philippy Gregory.

10.30 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Muzeum Dialogu Kultur Rynek 3, Kielce 

Sekcja 1I Sala dydaktyczna
11.15 – 11.30 Mgr patrycJa herbUt (Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Przestrzeń 
fantasy w tekstach gier RPG.

11.30 – 11.45 mgr michał jas (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach), Kult eksperta. 
Działalność popularnonaukowych kanałów 
na YouTube. Studium na przykładzie Polski.

11.45 – 12.00 mgr Katarzyna hołojda-miKulsKa 
(Uniwersytet Wrocławski), Czy feminatywa 
są potoczne? Kwalifikator potoczności 
w leksykograficznych opisach nazw żeńskich.

12.00 – 12.15 Mgr patrycJa krysiak (Uniwersytet 
Wrocławski), Nazwy żeńskie zawodów i funkcji 
w badaniach porównawczych.

12.15 – 12.30 mgr jarosłaW czarnota (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach), Funkcje woli-
tywne i emotywne człowieka a ich wyrażanie 
w języku.

12.30 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

Sekcja 1 Sala konferencyjna
14.00 – 14.15 Mgr renata cUprych (Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach), „Pani dyrektor 
to mężczyzna”, „sala pełna bajer”. Zacho-
wania językowe uwarunkowane prawopółku-
lowym uszkodzeniem mózgu i ich wpływ na 
pragmatyczny aspekt komunikacji na przy-
kładzie 66-letniego mężczyzny po przebytym 
incydencie neurologicznym.

14.15 – 14.30 mgr adrianna maria urban-madziar (Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie), Językowe i umysłowe możliwości osoby po 
przebytym udarze niedokrwiennym lewej półkuli 
mózgu. Na przykładzie zachowań osoby z afazją 
akustyczno – mnestyczną.

14.30 – 14.45 lic. Marta przasnek (Uniwersytet War-
szawski), Audiodeskrypcja w muzeum. Pozna-
nie czy doświadczenie sztuki przez język?

Obrady w sekcjach 14.00 – 15.45

14.45 – 15.00 mgr małgorzata hanć (Uniwersytet SWPS 
w Warszawie), Nie ma osoby chorej psychicznie, 
jest Człowiek.

15.00 – 15.15 mgr Krystyna Kozieł (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach), Językowe wyznaczniki 
widzenia świata we wczesnej poezji Jacka Podsiadły.

15.15 – 15.45 Dyskusja

Sekcja 1I Sala dydaktyczna
14.00 – 14.15 Mgr katarzyna lewandowska (Uniwersytet 

Warszawski), „Kaszubi są tacy właśnie, że lubią 
po prostu rozmawiać po kaszubsku” – udział języka 
regionalnego w społecznych praktykach językowych 
na przykładzie gminy Parchowo.

14.15 – 14.30 Mgr lUiza organek (Uniwersytet Warszawski), 
„Ojcze nasz, któryś jest im Himmel” – bilingwizm 
praktyk religijnych jako zacieranie granic etnicznych 
Opolszczyzny.

14.30 – 14.45 Mgr arkadiUsz Matachowski (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach), Granice nazwy 
własnej. Problem określenia istoty onimów.

14.45 – 15.00 Mgr Jadwiga bieniek (Uniwersytet Łódzki), 
Toponimia wschodniej części powiatu nowotarskiego. 
Rekonesans badawczy.

15.00 – 15.45 Dyskusja

16.00 Oficjalne zamknięcie interdyscyplinarnej, ogól-
nopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej 
JĘZYK–UMYSŁ–POZNANIE – dr hab. Marzena 
Marczewska, prof. UJk, prezes Kieleckiego 
Towarzystwa Naukowego – sala konferencyjna

Organizatorzy:

Miejsce obrad:



11 X 2017 (środa)

Sekcja 1 Sala konferencyjna
11.15 – 11.30 mgr anna gapińsKa (Katolicki Uniwersytet 

Lubelski), Odziaływanie umysłu wierzącego 
na percepcje i poznanie świata.

11.30 – 11.45 mgr Kaja Kudła (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski), Wyobraźnia w mnemotechnice, 
czyli dlaczego warto myć włosy masłem.

11.45 – 12.00 Mgr aleksandra kasprzyk (Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach), Próba 
podziału semantycznego czasowników zwią-
zanych z pamięcią we współczesnym języku 
polskim.

12.00 – 12.15 Mgr JUstyna sochacka (Uniwersytet Łódzki), 
Ustna odmiana języka ogólnego – przegląd 
stanowisk i próba ich weryfikacji na podstawie 
badań własnych.

12.15 – 12.30 Mgr yann zagórski (Uniwersytet Wrocław-
ski), Poetyka francuska początku XVII w.: Pierre 
Deimier o roli rozumu w Sztuce poetyckiej.

12.30 – 13.00 Dyskusja

Obrady w sekcjach 11.15 – 13.00

12 X 2017 (czwartek) 

Sekcja 1I Sala dydaktyczna
11.15 – 11.30 Mgr ewa pobierzyn (Uniwersytet War-

szawski), Anglicyzmy w prasie biznesowo-eko-
nomicznej – konieczność czy moda?

11.30 – 11.45 mgr Klaudia chalczyńsKa (Uniwersytet 
Łódzki), O obcokrajowcach w polskim dyskur-
sie prasowym. Porównanie dyskursu lewicowo-
-liberalnego i prawicowo-konserwatywnego.

11.45 – 12.00 Mgr natalia boczek (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski), Językowy obraz nastolatków 
w prasie młodzieżowej na podstawie czaso-
pism młodzieżowych. 

12.00 – 12.15 Mgr katarzyna ostrowska (Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach), Narracja 
subiektywna i jej językowe wykładniki w reporta-
żu Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego.

12.15 – 12.30 mgr aleKsandra KozłoWsKa (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski), Wygląda skomplikowa-
nie tylko na pierwszy rzut oka – językowe środki 
wspierania odbiorcy tekstów popularnonauko-
wych.

12.30 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

Sekcja 1 Sala konferencyjna
14.00 – 14.15 Mgr katarzyna szychowska (Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego w Kielcach), Przejawy 
i funkcje kreatywności językowej w sonetach Anny 
Błachuckiej.

14.15 – 14.30 Mgr aleksandra ciarkowska (Uniwersytet Łódz-
ki), Obraz słońca w Konopielce Edwarda Redlińskiego. 
Analiza językoznawcza.

14.30 – 14.45 Mgr agata szczepanek (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach), Analiza języka postaci 
kobiecych i męskich we współczesnych polskich 
cyklach powieściach kryminalnych.

14.45 – 15.00 Mgr kinga solewicz (Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach), Baśń kluczem poznania 
świata.

15.00 – 15.15 Mgr JUstyna Jedlikowska (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach), Semantyka przymiotnika 
jakościowego – uniwersalna czy względna?

15.15 – 15.45 Dyskusja

Obrady w sekcjach 14.00 – 15.45

Sekcja 1I Sala dydaktyczna
14.00 – 14.15 Mgr Magdalena nowakowska (Uniwersytet 

Łódzki), O pewnej grupie rzeczowników nieżywot-
nych, które stają się żywotne gramatycznie.

14.15 – 14.30 mgr halina gałda (Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach), Językowy obraz drużyny (na 
podstawie wywiadów ze sportowcami).

14.30 – 14.45 Mgr Monika sobolewska (Uniwersytet Białym-
stoku), Plakat w zakresie strzelectwa sportowego 
w latach 1927–1939 – język, grafika, uwarunko-
wania społeczno-kulturowe i emocjonalne.

14.45 – 15.00 Mgr karolina gregorczyk (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach), Slang studencki jako 
element języka współczesnego teatru studenckiego – 
prawda czy mit.

15.00 – 15.15 Mgr robert statkiewicz (Uniwersytet Warszaw-
ski), Kiedy język to za mało. Fenomenologiczne podej-
ście do warsztatu etnograficznego i związane 
z tym refleksje.

15.15 – 15.45 Dyskusja
 

16.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji konfe-
rencji – dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJk, 
prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego – sala 
konferencyjna

Obrady plenarne 9.00 – 11.00
Sa la  konferency jna

 8.30 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i otwarcie drugiego 

dnia konferencji – dr hab. Marzena 
Marczewska, prof. UJk, prezes 
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

9.15 – 9.30 mgr Karina aKopova-KrzaczyńsKa (Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach), Funkcje, role 
i cele podręczników do nauki języka ojczystego 
w systemie oświaty polskiej i gruzińskiej.

9.30 – 9.45 lic. agata andreasen (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach), The Linguistic 
Manifestations of Gender Differences 
in English.

9.45 – 10.00 lic. paulina KaźmierczaK i mgr Klaudia 
chalczyńsKa (Uniwersytet Łódzki), Homo 
ludens a uczeń XXI wieku.

10.00 – 10.15 lic. paulina KaźmierczaK (Uniwersytet 
Łódzki), Obcy – dawniej i dziś.

10.15 – 10.30 Mgr Martyna UJMa (Akademia im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie), Uczestnictwo metafor 
absolutnych w tworzeniu świadomości ludzkiej.

10.30 – 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Sekcja 1 Sala konferencyjna
11.15 – 11.30 mgr mariusz ryś (Uniwersytet Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach), Język a myślenie 
drugiego rzędu w kontekście testów fałszywe-
go przekonania.

11.30 – 11.45 mgr eWa dzięcioł-chlibiuK (Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach), 
Struktura opisu na podstawie wypowiedzi 
studentów z niepełnosprawnością słuchową.

11.45 – 12.00 mgr urszula ciszeWsKa-psujeK (Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
Językowe wykładniki poznawczej deterioracji 
w chorobie alkoholowej.

12.00 – 12.15 lic. doMinika JUszczak (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybu-
nalskim), Historia medycyny starożytnych Indii.

12.15 – 13.00 Dyskusja

Obrady w sekcjach 11.15 – 13.00


