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Akram Sara, studentka  
Czy każda praca jest twórcza? Kilka refleksji nad blogiem Jacka Kłosińskiego 
 
„Praca należy do wartości podstawowych, decydujących o pozycji życiowej poszczególnych ludzi i całych społeczności” – 
piszą Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska w artykule rozpoczynającym trzeci tom Leksykonu aksjolo-
gicznego Słowian i ich sąsiadów. Jednocześnie autorzy wskazują na poszukiwania nowej narracji, która odpowiadałaby 
współcześnie kształtowanej „ideologii pracy”, jako jeden z kierunków wskazując na nastawienie na podmiot pracy oraz ideę 
samorealizacji. Taka „ideologia pracy” bliska jest Jackowi Kłosińskiemu, autorowi blogu, który przyjmuję za podstawę ba-
dawczą w swoich rozważaniach. Celem blogu według jego twórcy jest „pomoc w kreatywnej pracy”. Utrwalenie w polszczyź-
nie wyrażeń językowych praca kreatywna/twórcza pozwala na postawienie hipotezy, że praca w sensie ogólnym, hiperoni-
micznym, nie ma charakteru kreatywnego/twórczego, czy inaczej mówiąc – nie każda praca ma charakter twórczy. Celem 
wystąpienia będzie próba odpowiedzi na pytanie o to, co za pracę kreatywną, twórczą uznaje autor blogu, jakie są cechy 
takiej pracy i cele, a także jakie wartościowanie bloger przypisuje pracy twórczej. W konsekwencji postaram się zrekonstru-
ować wizerunek tej pracy kreowany przez J. Kłosińskiego we wpisach na blogu. W swoich rozważaniach odwołam się rów-
nież do jego autorskiego e-booka Pierwsza pomoc w kreatywnej pracy. Ostatecznym efektem referatu będzie próba nakre-
ślenia wzajemnych relacji między pracą jako wartością a jednym z jej profili – pracą twórczą (kreatywną). 
 
Bachan-Kołodziejska Małgorzata, mgr  
Избранные трудности перевода в книге „Мой русский любовник” Марии Нуровской 
 
Книга „Rosyjski kochanek” современной польской писательницы женской прозы Марии Нуровской, изданная в 1996 
году, низко оценена отечественной критикой. Несмотря на ее популярность среди читателей и большое количество 
изданий на польском языке в разных издательствах, бдительному читателю она может показаться незавершенной, 
возможно даже лишенной редакторской правки. Во всех семи изданиях настоящей книги можно отметить 
многократные опечатки, орфографические, стилистические и грамматические ошибки, нарушение норм 
словоупотребления, сочетаемости слов, нарушения на уровне понятийно-логической стороны высказываний, 
неумелую стилизацию разговорной речи иностранных героев. Вышеуказанное произведение пользовалось большой 
популярностью за рубежом, по его сценарию в 2008 году был снят фильм режиссером Урлихом Штарком. Эта книга, 
переведена на русский язык Ириной Подчищаевой. В России она существует в двух вариантах: полной и карманной 
версиях. Варианты книги „Мой русский любовник”, с которыми может ознакомиться русскоговорящий читатель 
значительно отличаются как от текста оригинала, так и друг от друга. В карманной версии изъяты многие 
фрагменты, объясняющие жизненные выборы и поведение гереов. Переводческие решения Ирины Подчищаевой 
делают настоящее произведение интересным объектом для анализа и приводят к совершенно другому восприятию 
текста и автора за рубежом. В настоящем выступлении представлены качественные и количественные изменения  
в тексте русского перевода в обоих печатных вариантах книги, предметом анализа станут избранные трудности 
перевода, в том числе повторяющиеся выборы переводчика, влияющие на восприятие текста на русском языке. 
 
Białkowska Anna, mgr 
“Cut the word lines – cut music lines – Smash the control images – Smash the control machine […]” (The Soft Ma-
chine 76) – William Burroughs’s cut-up technique 
 
William S. Burroughs enjoys a reputation of a controversial counter-culture figure. Sometimes the shocking or scandalous 
facts from his life obscure his literary achievements. The following paper aims at presenting Burroughs as a major post-
modern author, a radical and ingenious literary innovator, and one of the most important American writers of the twentieth 
century. The paper focuses on Burroughs’s avant-garde cut-up technique and analyses the experimental Nova Trilogy. 
The cut-up technique was developed along with one of Burroughs’s principal theories – that the “word is a virus” (The Ticket 
That Exploded 49). In his opinion, language is the most powerful instrument of control and indoctrination and the only way  
to break away from this arbitrary system is by deconstructing it. The cut-upis a variant of collage; is it simply the cutting of the 
original text and mixing it with parts of other, different texts. This method, according to Burroughs, broadens the perception 
by creating new associations and collocations. It forces the reader to consider the text from a new, “untrained” perspective. 
The author called for destruction of fictitious connections between words; he strove to move outside of the system of binary 
oppositions so deeply rooted in the Western culture. The cut-up method was Burroughs’s “attempt at restoring truth to writ-
ing” (Hemmer 290).  
 
Bobowska-Nastarzewska Patrycja, dr  
O obrazie polskiej kultury narodowej na przykładzie przysłowia „Nie lubi chmiel za stołem siedzieć” 
 
Badanie związków między kulturą a językiem jest niezaprzeczalnie wartościowym przedsięwzięciem naukowym. Analiza 
lingwistyczna poświadcza, iż wyrażenia językowe stanowią odzwierciedlenie kultury danego narodu, są skarbnicą wiedzy  
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o danej społeczności, przechowują stereotypowy światopogląd użytkowników danego języka. Celem niniejszej analizy jest 
podkreślenie znaczenia języka danej społeczności kulturowej właśnie jako cennego nośnika wiedzy o jej członkach. Każdy 
język narodowy jest odbiciem danej kultury, gdyż środki językowe, dobór odpowiedniej leksyki, nacechowanej lub neutralnej 
emocjonalnie, odpowiednia składnia i rejestr języka, są odzwierciedleniem świadomości i mentalności jego użytkowników  
w konkretnym czasie historycznym. Metodologia analizy zaczerpnięta zostanie z teorii  językowego obrazu świata (JOŚ),  
ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, w tym przede wszystkim przez prof. Jerzego Bartmińskiego. Materiałem źródłowym analizy będą przysłowia, wyrosłe  
z tradycji oralnej, funkcjonujące w lokalnych kulturach ludowych. Zaś punktem wyjścia będzie próba określenia znaczenia 
słowa chmiel w polskiej kulturze ludowej na podstawie przysłowia: „Nie lubi chmiel przy stole cicho siedzieć”. Słowo chmiel 
zostanie przedstawione na tle wyrazów pochodnych oraz w zwrotach i przysłowiach, m.in. Kręci się, jak chmiel po tyczce; 
Ludziom odmiana od chmielu dana; O chmielu, chmielu, czynisz głupich wielu; Mózg mu się chmielem zagrzał; Chmiel mó-
zgu ich nigdy się puści czy też Nazajutrz, gdy im chmiel wyszumiał, przepraszali.  
 
Bolesta-Wrona Bożena, mgr  
Имена собственные в зеркале культуры (на материале названий часов, созданных в России с 1917  
по 2017 г.) 
 
В статье анализируются имена собственные – русские торговые марки ручных часов в аспекте культурных факторов.  
Необходимость измерения времени и приспособлений для его фиксации в наше время является жизненной 
необходимостью. Значимость хронометров так велика, что им, как и всем важным для человека объектам, 
присваиваются собственные именования для идентификации и выделения в ряду других. В этих номинациях 
отражаются наиболее важные для социума феномены. 
В статье рассматриваются названия ручных часов с целью выяснения влияния элементов культуры в обозначенное 
исторические время на эти названия и причины этого влияния. Описываются международные политические 
отношения, экономические условия, идеология, технические и технологические достижения, спортивные события, 
мода, а также такие свойственные современному русскому обществу явления, как глобализация и американизация, 
которые легли в основу названий часов. Собственные именования часов позволяют проследить историю социума, 
выяснить, какие события и явления были приоритетными в тот или иной период. 
Анализируется возникновение номинаций с помощью различных способов: онимизаций, трансонимизации, 
заимствования. Многие единицы были созданы на базе общеупотребительной лексики и фразеологии как и при 
помощи перехода собственных имен с одного разряда в другой.  
Рассмотренные онимы свидетельствуют о наличии культурной информации, несущей представление об истории  
и интересах русского общества в конкретный период времени, и являются своего рода зеркалом культуры.  
 
Borkowska Justyna, mgr  
Język tekstów Witkacego a ówczesne tendencje kulturowe 
 
Słowo - jako element Czystej Formy, pełni ważną rolę w koncepcji artystycznej Witkacego. Eksperymenty językowe, gry 
słowne, liczne neologizmy, praktyki słowotwórcze, inne „osobliwości leksykalne” oraz zabiegi dokonywane na formie –  
to z pewnością cecha charakterystyczna stylu tekstów tego artysty.  
Ponadto, analiza języka wypowiedzi Stanisława Ignacego Witkiewicza – jego utworów literackich, tekstów publicystycznych 
oraz innych, „osobistych” form zapisu: listów, ekspresyjnych utworów o charakterze ulotnym itp., pokazuje  stosunek ich 
autora do licznych zagadnień ówczesnego życia społeczno-kulturalnego. Wiele z jego tekstów to artystyczna reakcja, jak 
wyraził się sam autor: to „papierek lakmusowy – memento dla zabłąkanych na manowce artystów i ostrzeżenie dla publicz-
ności”. Teksty Witkacego są dialogiem z ówczesnymi tendencjami kulturowymi oraz dotykają wielu zagadnień życia społecz-
nego; nierzadko mają charakter moralizatorski. Forma, a głównie język utworów Witkiewicza, stanowił barierę w odbiorze  
i utrudniał kontakt z odbiorcą: forma często przysłaniała treść i zaciemniała przekaz, który dla autora był również bardzo 
istotny, co w konsekwencji, dla artysty zaangażowanego w sprawy społeczne, było to powodem licznych frustracji. 
 
Brzuzy Aleksandra, mgr  
Лирический герой в творчестве Земфиры 
 
Muzyka rockowa jako gatunek muzyki rozrywkowej oraz część kultury młodzieżowej od momentu jej powstania w połowie 
ubiegłego stulecia znajduje się w kręgu zainteresowania wielu nauk humanistycznych. Widoczny wzrost zainteresowania 
rockiem w Rosji przypada na początek lat 80., natomiast prawdziwa eksplozja kobiecego rocka przypada na lata 90. XX w. 
W swej rozprawie chciałabym przyjrzeć się muzyce rockowej jako zjawisku wykraczającemu poza ramy subkultur młodzie-
żowych i podjąć próbę przedstawienia miejsca roli rocka we współczesnej kulturze rosyjskiej. Celem moich badań jest anali-
za procesów zachodzących w Rosji na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie zmian zachodzących w muzyce rockowej, a 
także w tekstach i wiadomości jej twórców. Współczesne teksty rockowe, zaliczane do tzw. nurtu alternatywnego, zawierają 
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liczne odniesienia do kształtującej się wciąż postsowieckiej rzeczywistości, a także współczesnej mentalności i tożsamości 
Rosjan XXI wieku. 
Autorka niniejszego projektu postanowiła przedstawić referat poświęcony twórczości jednej z najbardziej wpływowych przed-
stawicielek rosyjskiej sceny rockowej, a mianowicie Zemfiry Ramazanowej, której teksty w szczególny sposób odzwierciedla-
ją trendy rozwojowe rocka w Rosji, jak również zwracają uwagę na miejsce kobiet w społeczeństwie i środowisku muzycz-
nym. Materiał badawczy stanowić będą teksty jej autorstwa, natomiast sam referat będzie poświęcony bohaterowi liryczne-
mu i jego kreacjom w twórczości Zemfiry, występującej aktywnie od 1997 roku. 
 
Chełminiak Ewa, mgr 
Обозначение продолжительности и последовательности действия в Супрасльской летописи 
 
Данная статья будет посвящена языковому анализу единиц счета времени, применяемых для указания  
на продолжительность и последовательность действия в Супрасльской летописи (памятник XVI века). 
Продолжительность действия в памятнике выражается посредством употребления следующих существительных: 
день, неделя, месяц, год. Особое внимание уделяется числительным, указывающим на длительность действия. 
Кроме того, в статье будут рассматриваться  предложные конструкции, употребляемые в значении 
продолжительности действия. 
 
Chełminiak Karolina, Radzik Jagoda, studentki 
Erfahrungsbericht eines Versuches der literarischen Übersetzung: Jerzy Ficowski „Baśń przed baśniami – Siostra 
Ptaków“ 
 
Der folgende Beitrag ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird die Person und das Schaffen des polnischen Literaten 
Jerzy Ficowski kurz dargestellt. Im Besonderem wird auf sein literarisches Wirken auf dem Gebiet der Kinderliteratur einge-
gangen. Es wird das Märchen, das den Gegenstand des Berichtes darstellt, vorgestellt. Im zweiten Teil wird der deutschen 
Übersetzung des Werkes von Karin Wolff Platz eigeräumt, danach folgt der Erfahrungsbericht mit der praktischen 
translatorischen Auseinandersetzung mit dem Text. In Tabellen werden die übersetzerischen Entscheidungen der deutschen 
Fassung denen der Autorinnen des Berichtes gegenübergestellt. Am Ende werden die Hauptschwierigkeiten aus der persön-
lichen Perspektive der Autorinnen geschildert. 
 
Cieśla Bartłomiej, dr  
O niektórych przejawach kreatywności genologicznej 
 
Kreatywność genologiczna to twórcze wyzyskanie wzorca organizacji tekstu. Z jednej strony ma charakter wewnętrznotek-
stowy, uobecnia się w wypowiedzi na poziomie strukturalnym, stylistycznym, poznawczym i pragmatycznym (na jednym z 
nich lub kilku jednocześnie), z drugiej zaś — stanowi koncept autora, zewnętrzny wobec konkretnej aktualizacji. Oznaczać 
może zabiegi podejmowane na wypowiedzi polegające na rozszerzaniu jej konwencjonalnej pojęciowo-formalnej struktury, a 
także wskazywać na każdy przejaw oryginalności, również tej, która obok innych parametrów decyduje o tożsamości danego 
gatunku. W referacie przedstawione zostaną wybrane gatunki wypowiedzi mające charakter adaptacyjny i hybrydowy — 
funkcjonujące we współczesnym dyskursie publicznym. 
 
Czapiga Artur, dr hab., prof. UR 
Sposoby wyrażenia dezaprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim 
 
Przygotowane wystąpienie dotyczy dezaprobaty w ujęciu pragmalingwistycznym. Opisywany akt mowy przekazuje negatyw-
ną ewaluację ocenianego obiektu, odrzucenie rozmówcy, brak poparcia dla zgłaszanej propozycji, omawianego pomysłu. 
Jako przejaw ingerencji w pozytywny wizerunek interlokutora i naruszenia zasad grzeczności językowej, dezaprobata staje 
się trudnym wyzwaniem dla nadawcy. Ma on do dyspozycji szeroką gamę taktyk konwersacyjnych, które pozwalają dopaso-
wać odpowiednie zachowanie językowe do określonej sytuacji, zamierzonego celu i realizowanej strategii konwersacyjnej.  
Celem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie zbioru typowych markerów opisywanego aktu mowy w opisywanych 
językach. Materiał faktograficzny stanowią wypowiedzi bohaterów utworów literackich współczesnej prozy polsko-, rosyjsko-  
i angielskojęzycznej. W centrum zainteresowań znalazły się repliki dialogowe, które w części narracyjnej zostały zapowie-
dziane jako wyrażenie dezaprobaty. W przypadku takich wypowiedzi można z dużą dozą prawdopodobieństwa określić 
rzeczywisty zamiar mówiącego. Do przeprowadzenia analizy pragmalingwistycznej zebranego materiału został zastosowany 
model badawczy oparty na eksplikacji aktu mowy dezaprobaty i funkcjach pragmatycznych, które dana wypowiedź realizuje. 
Po potwierdzeniu głównej funkcji wypowiedzi poszukiwane są funkcje poboczne, które towarzyszą dezaprobacie uzupełnia-
jąc ją o cenne wieloznaczności. W dalszej części niniejsze opracowanie prezentuje wyniki analizy wyekscerpowanych 
związków wyrazowych, z poświęceniem szczególnej uwagi porównaniu materiału polsko-, rosyjsko- i angielskojęzycznego w 
celu określenia, czy opisywane zjawisko ma charakter uniwersalny, czy też raczej jest ono specyficzne dla danych kultur. 
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Dyguś Piotr, student  
Bóg czy Herre? Teonimy w szwedzkim i polskim języku liturgicznym 
 
Język liturgiczny, stanowiący część języka religijnego, rozumiany jest jako każda forma komunikacji, która ma miejsce  
w czasie sprawowania liturgii. Głównym źródłem języka liturgicznego w Kościele Katolickim są księgi liturgiczne, spośród 
których najważniejszą jest Mszał Rzymski.  
Materiał stanowiący podstawę wystąpienia to zbiór modlitw liturgicznych w dwóch wersjach językowych, pochodzących  
ze szwedzkiego (Missalet för Stockholms katolska stift) i polskiego (Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich) wydania tej księgi. 
Wybrane teksty (należące do tak zwanych części zmiennych Mszy świętej, czyli kolekty, modlitwy nad darami oraz modlitwy 
po Komunii) pochodzą z różnych okresów liturgicznych, co zapewnia ich różnorodność tematyczną oraz większe bogactwo 
analizowanego materiału. 
Celem badania jest analiza ilościowa i jakościowa szwedzko- i polskojęzycznych teonimów występujących w tekstach 
mszalnych. Metoda badawcza opiera się na wykorzystaniu korpusów równoległych zawierających zbiór modlitw mszalnych 
w językach szwedzkim i polskim (stanowiących jednakowoż tłumaczenie źródłowego tekstu łacińskiego). 
Przeprowadzona analiza wykazuje, że zarówno w szwedzkiej, jak i polskiej wersji językowej Mszału Rzymskiego najpopular-
niejszymi teonimami są leksemy Gud (pol. Bóg) oraz Herre (pol. Pan). Określenia te nie wyczerpują jednak bogatego zbioru 
zwrotów, które składają się na językowy obraz Boga w języku liturgicznym, szczególnie że zazwyczaj uzupełniane są przy-
dawkami. Zauważyć można ponadto duże dysproporcje w liczbie wystąpień poszczególnych teonimów  
w korpusie szwedzko- oraz polskojęzycznym. W referacie postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy różnice w czę-
stotliwości używania poszczególnych teonimów mogą być spowodowane różnicami kulturowymi, które dzielą Szwecję oraz 
Polskę. 
 
Dziedzic Małgorzata, dr  
Charakterystyka wybranych umiejętności facylitacyjnych nauczyciela akademickiego na przykładzie pracy  
ze studentami filologii rosyjskiej 
 
Autorka artykułu zastanawia się nad zmieniającą się rolą pedagoga we współczesnym świecie, owładniętym rewolucją tech-
nologiczną i koniecznymi dla efektywnej pracy kompetencjami, jakie nauczyciel powinien osiągnąć w świetle założeń kon-
struktywistycznych.  
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia facylitacji i wskazania znaczenia umiejętności facylitacyjnych w pracy ze stu-
dentami jako specyficzną grupą uczących się. Rola wykładowcy-facylitatora to stymulacja uczestników procesu dydaktycz-
nego do samodzielności w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, twórczego rozwiązywania sytuacji problemo-
wych, współdziałania w grupie. 
W części podsumowującej zamieszczono uwagi autora na podstawie doświadczenia w pracy ze studentami w duchu facyli-
tacji pedagogicznej oraz wskazówki, dotyczące doskonalenia umiejętności facylitacyjnych nauczyciela. 
 
Edelist Martin Heim, mgr  
Nikt nie wychodzi z arki. Kryzys wartości i języka w poezji Tadeusza Różewicza 
 
Na twórczość Tadeusza Różewicza można patrzeć jako na pewne kontinuum rozpoczynające się chwilę przed wybuchem 
drugiej wojny światowej i zakończone w kwietniu 2014, w dniu śmierci pisarza. Wojenne doświadczenia pozbawiły młodego 
poetę ufności do ludzi i języka. Demaskowanie pustych słów i językowa czujność stały się jednym z kluczowych motywów 
poezji Różewicza. Zdaje się również, że jego oryginalny styl jest efektem konfrontowania ze sobą różnych słów i dyskursów 
– ostatecznie powiedziane jest u niego tylko to, co musi być powiedziane.   
Podobnie jak niegdyś Joseph Conrad w Jądrze ciemności, Różewicz dostrzega powiększającą się przepaść między słowem 
i czynem. Jako wielki moralista upatruje zagrożenie chaosem moralnym, przed którym przestrzegał Lew Tołstoj w Śmierci 
Iwana Ilijcza. Cennym spostrzeżeniem Różewicza jest uchwycenie zjawiska, które na potrzeby niniejszego szkicu nazwałem 
podwójną aksjosferą – jedna jest zamkniętej w języku, nieprawdziwa, choć sprawiająca wrażenie wiarygodnej, służąca pew-
nego rodzaju identyfikacji plemiennej Europejczyków i druga, rzeczywista, uboższa, nierzadko kaleka, mająca przełożenie 
na zachowanie i relacje ludzi. Szczególne niebezpieczeństwo polega na tym, że – w przypadku pewnych sfer życia – język 
jest jedynym dostępnym przeciętnemu człowiekowi źródłem poznania, co bywa wykorzystywane przez różnych, by posłużyć 
się określeniem Tomasza Mann, czarodziejów. Ostatecznie jednak, jak konstatuje Różewicz, płaszcz Prospera jest (często) 
pusty.  
Mówić jest łatwo, co innego żyć według tego, co się głosi, zdaje się nam przypominać Różewicz. W świecie, w którym – jak 
ogłosił u Nietzschego Zaratustra - Bóg zadławił się swoim miłosierdziem, przed człowiekiem otwiera się wiele nowych możli-
wości, w których łatwo utracić nawet jasno określone niegdyś dno.  
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Fitas Adam, dr hab., prof. KUL 
Kamienie milowe polskiej świadomości kulturowej  
 
Referat, nawiązując do zaproponowanej przed laty propozycji Janusza Tazbira (Kamienie milowe polskiej świadomości 
historycznej), przedstawia nowe spojrzenie na kluczowe w naszych dziejach zabytki kultury, które mogą stać się jednocze-
śnie swoistymi progami zmian w całej naszej świadomości kulturowej jako wspólnoty. Referat przedstawia pięć takich klu-
czowych tekstów kultury. Mają one charakter ikoniczny i przez to lepiej niż język werbalny trafiają do środowiska międzyna-
rodowego, aby obrazowo przedstawiać oraz przybliżać polską tożsamość kulturową.  
 
Fudala Justyna, mgr  
Kultura języka w przekładzie – tłumaczenie literatury wulgarnej na przykładzie twórczości Miodraga Bulatovicia 
 
Tłumacz jest pośrednikiem między autorem oryginału a odbiorcą przekładu. Często umożliwia czytelnikowi zapoznanie się  
z zupełnie nową i odmienną literaturą oraz kulturą. Nierzadko staje on jednak przed dylematem, w jaki sposób przetłumaczyć 
dany utwór. Czy dzieło brzydkie, odrażające i wulgarne pokazać w pełni jego okropności, czy posłużyć się eufemizacją?  
Czy to, co atrakcyjne w kulturze wyjściowej, zostanie pozytywnie odebrane pośród przedstawicieli kultury docelowej? 
Celem referatu jest omówienie zależności pomiędzy charakterystycznym stylem autora oryginału a zabiegami translatorski-
mi, które musi w swojej pracy zastosować tłumacz. Rozważania zostaną poparte przykładami z twórczości Miodraga Bula-
tovicia – przedstawiciela groteskowo-awangardowego nurtu w powojennej literaturze serbskiej, nawiązującego w swoich 
opowiadaniach i powieściach do tematyki zła i moralnego zniszczenia. Bulatović śmiało sięga do odrażających motywów. 
Bohaterami swoich utworów czyni często postaci wręcz spoza marginesu społeczeństwa. Jest zwolennikiem estetyki brzydo-
ty, która ogarnia całą jego twórczość. 
Jak wobec utworów Miodraga Bulatovicia postępowali polscy tłumacze? Czy pozostali wierni estetyce proponowanej przez 
serbskiego prozaika, czy raczej próbowali pominąć niektóre kwestie? Jakie strategie translatorskie zastosowali? Analiza 
zebranych przykładów z wybranych dzieł Bulatovicia i ich przekładów na język polski pozwoli odpowiedzieć na powyższe 
pytania. 
 
Giel Karina, dr  
Jak wykorzystać dla celów dydaktycznych potencjał kulturowy ukryty w chorwackich porównaniach frazeologicz-
nych? 
 
Każdy język zawiera specyficzny zbiór skojarzeń kulturowych, religijnych i mentalnych narodu. Jest to swoistość obrazów 
świata, która uzewnętrznia się szczególnie wyraziście w idiomach. Znaczenie konotacyjne wyrazów, wchodzących w skład 
danego idiomu, „stanowi wypadkową całej kultury danego społeczeństwa i sposobu, w jaki posługuje się ono językiem ”. 
Porównania frazeologiczne często pełnią na zajęciach rolę czynnika silnie motywującego. Wynika to z ciekawości, jaką budzi 
ich niekonwencjonalny charakter. Badanie skojarzeń, u podstaw których legła motywacja danego połączenia wyrazowego, 
jest dla studenta tajemnicą, której rozwikłanie daje satysfakcję. Takie badanie pozwala stwierdzić zaskakujący i frapujący 
wszystkich fakt, że w języku chorwackim dobroć kojarzona jest z chlebem (dobar kao kruh), pijaństwo z ziemią (pijan kao 
zemlja), a głupota z nocą (glup kao noć). Odkrywanie genezy sfrazeologizowanych połączeń pozwala „poznać dawne wie-
rzenia, obyczaje, nieistniejące już realia, a więc poznać odzwierciedlone i udokumentowane w strukturach języka elementy 
tworzące duchowną i materialną kulturę danej społeczności” . Zapoznanie się z etymologią idiomu gwarantuje również lep-
sze utrwalenie go w pamięci słuchaczy i wykorzystanie w procesie komunikacji. Dodatkowo nauka frazeologii pozwala pod-
nieść motywację już na wczesnym etapie nauki, gdyż daje wrażenie szybkiego postępu, a jak wiadomo – sukces jest najlep-
szą zachętą do pracy. Na wyższych stopniach zaawansowania natomiast usprawnia możliwość porozumiewania się, podno-
sząc tym samym stopień językowej biegłości. 
 
Giza Jarosław, dr 
The poets of English Renaissance and their influence upon later culture: Marlowe, Shakespeare, Milton 
 
The truth is that classical antiquity has been exerting a remarkable sway upon next centuries of art, philosophy or literature, 
but the English Renaissance seems to be emerging as comparably influential. At that time three names appear as the most 
prolific in swaying a permanent influence upon literature and culture of next generations. Christopher Marlowe, William 
Shakespeare and John Milton are those whose literary achievements have invariably been admired worldwide.  
In fact, a reader would regard literature without Marlowe’s Dr Faustus and his demonic thirst for power and knowledge, 
Shakespeare’s icons of evil, and Milton’s vision of Satan in Hell – the literary phenomenon constantly imitated and reshaped 
by an army of later creators of culture – as utterly impoverished. Apart from the aforementioned literary figures, three poets, 
especially Shakespeare, likewise are applauded for coining words and phrases that exist in the modern English language. 
The author of the article focuses his attention upon a cultural phenomenon of an intertextual influence and lasting impression 
exerted by three poets of English Renaissance upon later literature and art. 
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Grzywa Anna, dr  
Język katechez chrzcielnych (IV-V w.) w kontekście kulturowym świata antycznego 
 
Katechezy chrzcielne  dla badacza chrześcijańskiego antyku  stanowią niezwykle interesujące źródło wiedzy dotyczącej 
kultury świata antycznego. Dlatego też w moim wystąpieniu chcę oprzeć się na pouczeniach chrzcielnych starożytnych 
autorów chrześcijańskiego Wschodu oraz Zachodu, żyjących w IV- V  wieku, (są to  m.in. Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzo-
stom, Teodor z Mopsuestii,  Ambroży z Mediolanu, Augustyn z Hippony)  aby przedstawić charakterystyczną dla nich meto-
dę postępowania.  W swoich katechezach, skierowanych zarówno do kandydatów do chrztu a także do nowoochrzczonych , 
próbując uzmysłowić  słuchaczom rangę tego wydarzenia, wykorzystywali znane i zrozumiałe symbole  pochodzące z życia 
codziennego, nadając im religijne znaczenie. Dlatego, bazując na tekstach źródłowych i analizując język pouczeń  przywoła-
nych autorów chcę wskazać sposób w jaki posługując się symboliką znaną ze świata antycznego przekazywali swoich słu-
chaczom chrześcijańskie wartości. Szczególnie wyraźnie możemy zaobserwować to w pouczeniach odnoszących się bez-
pośrednio do rytów przygotowujących do sakramentu chrztu, czyli wchodzących w skład  zjawiska bardzo  ważnego  
dla pierwszych wieków Kościoła, określanego nazwą starożytnego katechumenatu. Stąd też na przykładzie wybranych opi-
sów celebracji przedchrzcielnych, pochodzących z różnych ośrodków wczesnego chrześcijaństwa, chcę także zaznaczyć  
w jaki sposób zjawisko zinstytucjonalizowanego przygotowania do chrztu wpłynęło na rozwój kultury wczesnochrześcijań-
skiej. W moim przekonaniu jednak, aby w pełni scharakteryzować specyfikę starożytnego katechumenatu w ramach którego 
chrześcijańscy autorzy kierują do wiernych swoje  katechezy chrzcielne, należy odnieść się do środowiska, w którym się 
rozwijał, czyli szeroko pojętego świata antycznego. 
 
Gumilar Teja Desy, dr 
Language Policy and the Forms of Indonesian Language in Local Production and Translated Foreign Films:  
a conflict of interest 
 
The population of the Republic of Indonesia comprises of more than 100 ethnical groups embracing their own distinctive 
culture and languages. The language policy applied by Indonesian government put the artificially-brought Indonesian lan-
guage as the official and unifying language of the country. Nevertheless this vast population of more than 265 million also 
intensely use their regional languages and dialects in daily conversation. The loose governmental control on the use  
of standard form of Indonesian language had led to the emergence of great discrepancy between the standard version of 
Indonesian language and its casual form. The standard form is strictly used in governmental documents, public televisions 
and radios, official news, school books for elementary, intermediate and higher education levels as well as in scientific publi-
cations. Private mass media, be it printed or online, very often use a casual form of Indonesian language, which employs  
a great number of colloquialism and influence from regional languages. It effectively attracts the large public since it repre-
sents their real communication in everyday life. These differences can well be observed in the Indonesian market of films. 
The purpose of this work is to show the language forms applied in local production and translated foreign movies,  
and to study the reason of choice taken by film producers and distributors in Indonesia. The author uses theoretical princi-
ples of culture, marketing and language translation, as well as a qualitative research method to analyze data and objectives 
in several chosen cases. 
 
Jasiewicz Katarzyna, dr 
Depictions of the Underground Railroad in modern American literature 
 
The aim of the paper is to explore the phenomenon of the Underground Railroad in twenty-first century American literature. 
The phenomenon, understood as a system for aiding fugitive slaves in pre-Civil War USA, is undoubtedly one of the nation’s 
most popular legends, frequently described in postwar books by participants and historians. In twentieth-century fiction  
and drama, the Underground Railroad contributes to the complexity of the fugitive experience, redefined in neo-slave narra-
tives , e.g. Beloved by Toni Morrison. Twenty-first century renderings of the Underground Railroad are unorthodox reinterpre-
tations of the phenomenon, including magic realism (Song Yet Sung by James McBride), alternate versions of history  
(Underground Airlines by Ben Winters), and metaphor turned into reality (The Underground Railroad by Colson Whitehead).  
 

Kacprzak Aleksander, mgr 
Czym jest znaczenie słowa i co powinno się brać pod uwagę przy jego opisie – semantyka leksykalna z punktu 
widzenia realizmu doświadczeniowego 
 
Druga połowa XX wieku przyniosła przełom w spojrzeniu na ludzką kategoryzację rzeczywistości. Kategorie klasyczne, 
nazywane często arystotelesowskimi, zostały zakwestionowane najpierw na gruncie psychologii, a następnie filozofii  
i językoznawstwa. Tym samym zakwestionowany został cały paradygmat obiektywistyczny i badania wielu językoznawców 
przybrały charakter kognitywny. Wyrosła na gruncie badań m.in. Georga Lakoffa i Marka Johnsona teoria kategoryzacji miała 
także niebagatelny wpływ na teorię znaczenia – znaczenie zaczęto postrzegać jako ludzką konceptualizację świata. Przyję-
cie założenia o płynnych granicach kategorii, podkreślenie roli prototypów w kształtowaniu granic kategorii oraz uznanie 
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wpływu myślenia metaforycznego na język oznaczają między innymi, że wewnątrz jednej kategorii leksykalnej ścierać może 
się kilka czasem sprzecznych ze sobą typów racjonalności. Powstaje więc pytanie, jaki rodzaj wiedzy należy zawrzeć  
w definicji znaczenia. Znaczną popularność na gruncie polskim zyskały w ciągu ostatnich 30 lat badania nad językowym 
obrazem świata, który jest przede wszystkim odzwierciedleniem racjonalności ludowej, potocznej. Coraz częściej postuluje 
się jednak także włączenie innych typów wiedzy do analizy semantycznej – przede wszystkim wiedzy naukowej i kreatyw-
nych użyć języka obecnych w poezji. Niniejsza prezentacja ma na celu położenie teoretycznej podstawy pod stworzenie 
modelu definicji znaczenia słowa, który opierałby się na osiągnięciach filozoficzno-lingwistycznych językoznawstwa kogni-
tywnego zarówno amerykańskiego jak i polskiego. Głównym celem definicji byłoby pogodzenie różnych typów racjonalności 
obecnych  
w znaczeniu wyrazu oraz oddanie potencjału do wyrażenia ludzkiej konceptualizacji, która ukryta jest za słowami,  
na płaszczyźnie językowej.  
 
Kamińska Aleksandra, mgr  
Wielogłosowość w przekładzie – Białe zęby Zadie Smith w tłumaczeniu Zbigniewa Batki 
 
Zgodnie z koncepcją Michaiła Bachtina pisarz tworzy w powieści obraz języka „przeniknięty pełnią dialogowych oddźwięków, 
uchwyconych artystycznie rezonansów wszystkich istotnych głosów i tonów różnojęzycznego gwaru” (1982: 105). Polifonicz-
ność jest immanentną cechą powieści, jednak w niektórych przypadkach staje się wręcz dominantą kompozycyjną dzieła. 
Tak dzieje się w przypadku Białych zębów Zadie Smith (2000) – pisarka umiejętnie wykorzystuje chór głosów szerokiej gamy 
postaci, kreując obraz Londynu jako miasta-mozaiki ras, kultur, wartości i statusów społecznych. Kulturowe odniesienia 
budujące polifoniczność tej powieści stanowią istotną płaszczyznę działań tłumacza. Jak pisze Karolina Dębska, „badacze 
zajmujący się tłumaczeniem tekstów polifonicznych są zgodni, że jest to jeden z najtrudniejszych problemów przekładu i 
czołowy argument zwolenników tezy o nieprzekładalności” (2012: 65). Najczęściej tłumacze standaryzują tłumaczenia, neu-
tralizując język (ibidem) i usuwając w ten sposób wiele kulturowych aluzji. W proponowanym wystąpieniu analizuję polski 
przekład Białych zębów autorstwa Zbigniewa Batki pod kątem polifoniczności tekstu i powiązanego z nią transferu kulturo-
wego. 
 
Kędzierska Aleksandra, studentka 
Rozumem jej nie pojmiesz, w nią możesz tylko wierzyć – rozważania o rosyjskiej duszy  
 
Rosja jest wyjątkowym krajem ,który fascynuje i nie pozwala pozostać obojętnym wobec siebie. Poznanie rosyjskiej duszy 
pozwala nam lepiej zrozumiem ,to co dzieje się w tej części świata. Brak religii i obrządków z nią związanych nie zawsze 
musi oznaczać ubogą duchowość społeczeństwa. Spożywanie alkoholu, w Rosji jest elementem kultury oraz narodową 
terapią ,która pozwala poradzić sobie z emocjonalnością ludzi żyjących w nim. Alkohol nie jest przyczyna, ale skutkiem 
radzenia sobie z otaczająca przestrzenią. Aby zobaczyć Rosję w pełnej krasie należy nie tylko patrzeć na nią przez pryzmat 
informacji, które otrzymujemy w masmediach, ale również poprzez pryzmat emocji ,które są tak silne i skrajne w rosyjskim 
człowieku. 
 
Kiper Milena, mgr 
О выражении радости (на материале русской художественной литературы) 
 
Referat jest poświęcony językowym środkom wyrażania i opisywania radości w języku rosyjskim. Materiał badawczy został 
zaczerpnięty z rosyjskich utworów literackich. Autor definiuje pojęcie „radość” z psychologicznego i językowego punktu wi-
dzenia oraz opisuje leksykalne wykładniki tego stanu emocjonalnego w języku rosyjskim: радоваться, радость, радос-
тно, рад.   
Radość jest jedną z fundamentalnych emocji. Psychologowie określają „radość” jako reakcję na nieoczekiwane otrzymanie 
czegoś przyjemnego i upragnionego. Emocja ta bardzo często wyrażana jest w mimice, głównie uśmiechem.  
W rosyjskich źródłach leksykograficznych радость jest definiowana jako: ‘Чувство удовольствия, ощущение большого 
душевного удовлетворения’. A. Wierzbicka eksplikuje ten stan psychiczny następująco: ‘Radość = uczucie, którego dozna-
jemy wtedy, kiedy stwierdzamy, że dzieje się to, co pragniemy, aby się działo’. 
W niniejszym opracowaniu omawiane są przeważające w zebranym materiale empirycznym formy czasownikowe 
(радоваться, обрадоваться, возрадоваться, порадоваться) oraz wypowiedzenia z innymi częściami mowy, m.in.  
z krótką formą przymiotnikową użytą w funkcji predykatywnej (я рад), która podkreślającą krótkotrwałość przeżywanego 
stanu emocjonalnego, i z przysłówkiem predykatywnym (ей стало радостно на душе). Ponadto prezentowane są środki 
językowe zwiększające ekspresywność tekstu: wykrzyknienia, powtórzenia i intensyfikatory. 
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Kizińska Anna, dr  
Incongruity of family law terms under Polish and British legal systems - translation methods 
 
The present paper presents Polish and British incongruent terms referring to family law and constitutes an attempt to assess 
the adequacy of the English equivalents of the analysed Polish terms. The equivalents in question appear in the Polish Fami-
ly and Guardianship Code translation into English and in bilingual Polish-English dictionaries. The definitions of the Polish 
family law terms are presented beginning with the definitions of a term and equivalence. In the process of assessing the 
adequacy of their equivalents, the appearance of equivalents in the sources of British law has been checked, and the legal 
definitions of equivalents have been presented. Furthermore, the translation methods applied while forming the equivalents 
have been determined. One of the analysed Polish terms is “majątek wspólny”. Their equivalents appearing in the Polish 
Family and Guardianship Code into English and Polish-English dictionaries are similar and constitute calques of the Polish 
source items. The equivalents do not appear in the sources of British law. It should be emphasized that in the present paper 
new  functional equivalents (not published in bilingual dictionaries or Polish Civil Code translations into English to date)  
for Polish incongruent terms are proposed. Nonetheless it was concluded that the occurrence of system-bound terms as well 
as the phenomenon of the incongruity of terms make the process of translation extremely challenging and it is difficult to find 
the only most adequate equivalent. It should be emphasized that the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
has no unified legal system. England and Wales have one common legal system while Scotland and Northern Ireland – 
separate legal systems. In this paper the terms used to name legal institutions of the legal systems of England, Wales, Scot-
land and Northern Ireland are called British legal system terms and the term “British law sources” refers to the sources of law 
of England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 
 
Kossakowska-Maras Maria, dr  
Концепт «гостеприимство» в русской языковой картине мира 
 
В русской культуре концепт «гостеприимство» считается одним из базовых. Это понятие настолько важно для 
русской культуры, что в русском языке оно обозначается сразу тремя словами: гостеприимство, радушие, 
хлебосольство. В статье анализируются особенности представления концепта «гостеприимство» на примере 
пословиц, поговорок и фразеологизмов, которые касаются чаепития, застолья, приготовления пищи, посиделок  
на кухне в русской картине мира (Что есть в печи, все на стол мечи; Умел в гости звать, умей и угощать). 
Указаны также литературные произведение и примеры русских фильмов, в которых появляется и отсутствует 
гостеприимство. Отдельное внимание уделяется негостеприимным людям, которые не умеют встретить гостей  
и накормить их (И в гости не ездит, и к себе не зовет; Худ Матвей, не умеет потчевать гостей; Кто в гости  
не ездит, к себе не зовет, тот недобрым слывет). Отсутствие гостеприимства в русской культуре осуждается. 
Анализируюстя также ритуальные речевые формулы, произносимые хозяином для приглашения к трапезе или  
ее продолжению. Приводятся правила поведения не только характерные для хозяина, но и для приглашенных 
гостей.  
 
Koutny Ilona, dr hab., prof. UAM 
Can language create culture? A case study of the planned language Esperanto 
 
Culture has a great influence on language, and at the same time, language is part of culture and they progress hand-in-hand. 
In the case of a planned language, the linguistic structure comes into being first, but in order to function in a way similar  
to natural languages, a speech community is needed. The current paper, also based on a survey looks for answers to ques-
tions such as the following: How does the international speech community of Esperanto create a culture reflected in the 
language? Is this culture either the sum of the source languages and cultures or made up of their common elements, or does 
it contain novel elements of an international culture? Does the very flexible language structure of Esperanto (e.g. high com-
positionality of words) create a particular linguistic worldview? 
 
Kowalski Jakub, mgr  
Granice tabu kulturowego i językowego 
 
Występujące współcześnie zjawisko tabu zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym jest niezwykle ważnym cie-
kawym spojrzeniem badawczym, które wzbudza coraz większe zainteresowanie. Tradycyjne znaczenie tego pojęcia określa 
je jako zakaz kulturowy lub językowy, współcześnie badacze podkreślają jego łamanie, a nawet padają stwierdzenia, iż tabu 
nie istnieje, co w mojej ocenie jest zbytnio odważnym i odrealnionym spojrzeniem na dzisiejszy obraz związany z tym tema-
tem rozważań. Oczywiście zakazy kulturowe i językowe wciąż istnieją, społeczeństwo nie mówi o sprawach związanych 
bezpośrednio z nimi, natomiast skoro nie mówią o tym to bardzo chętnie słuchają innych. Współczesność przekracza zdecy-
dowanie granice między zakazem pewnych treści, a jego naruszaniem, w czym bardzo dużą rolę odgrywają media. Do tabu 
językowego można zaliczyć szerzącą się wulgaryzację współczesnego języka polskiego, co można odnieść nie tylko  
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do badań, ale również do codziennych ludzkich doświadczeń. Zatem wymagane jest tu podejście interdyscyplinarne, w 
szczególności na polu antropologii kulturowej, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, jak i również lingwistyki stosowanej. 
Ważne tu będą rozważania nad tym, co aktualnie przestaje być tematem tabu, jak następuje proces de tabuizacji, a co nadal 
uznawane jest za kwestie niedopuszczalne, zakazane. Jako autor artykułu zamierzam jednak zgłębić ten temat i spróbować 
odnaleźć, o ile to jeszcze możliwe, gasnącą powoli granicę tabu kulturowego oraz językowego z przywołaniem konkretnych 
przykładów, między innymi z literatury. 
 
Kryg Jagoda, mgr  
Kombinatoryka literacka w ujęciu Oulipijskim 
 
Referat koncentruje się na kombinatoryce jako językowej metodzie kreacji artystycznej. Autorka podejmuje próbę określenia, 
czym jest literatura kombinatoryjna oraz tego, w jaki sposób czerpie ona z reguł matematycznej permutacji. Elementy działa-
nia kombinatorycznego wpisują się w zasadę funkcjonowania tekstów już od czasów starożytnych, gdzie zostały zastosowa-
ne, między innymi, w poezji Publiusa Optatianusa Porfyriusa. Można je odnaleźć również w twórczości dadaistycznej z po-
czątku XX wieku, a także w postmodernistycznym hipertekście. Autorka chciałaby jednak w swym wystąpieniu skoncentro-
wać się przede wszystkim na działalności francuskiej grupy, której członkowie nie tylko jako pierwsi opisali kombinatorykę  
z punktu widzenia teorii literatury, ale również w pełni świadomie zastosowali ją podczas aktu twórczego, łącząc tym samym 
język literatury i matematyki. Sto tysięcy miliardów wierszy, Bajeczka na twoją modłę Raymonda Queneau, czy też O sztuce 
oraz sposobach usidlenia kierownika działu autorstwa Georges’a Pereca to tylko niektóre oulipijskie dzieła napisane z prak-
tycznym zastosowaniem permutacji. Zaproponowany referat ma na celu zbadanie, w jaki sposób przymus literacki wykorzy-
stujący elementy matematycznego działania może stać się częścią językowej gry między autorem a czytelnikiem. 
 
Kuczyński Marek, dr  
 
The acquisition of a foreign language is undoubtedly affected by the structural patterns of L1. Transfer, both positive and 
negative, has a marked impact upon performance in the target language. Although not all errors can be predicted by means 
of contrastive analysis, there is a widespread consensus that misperformance in L2 may frequently be accounted for in terms 
of transfer. Moreover, although not all errors may be predicted by means of CA, the likelihood of their occurrence certainly 
may. On the one hand, one cannot determine that errors will occur because of unparallel structural patterns; on the other, 
though, structural differences certainly may be an indication concerning where a part of learning difficulty is to be expected. 
Following this belief, in the present article I shall carry out a contrastive analysis of Polish and English Noun Phrases, point-
ing at parallel and unparallel patterns. The dissection is aimed at identifying those areas of L2 acquisition (Englishacquired 
by Polish learners) which are likely to involve learning difficulty and are therefore worthy of attention on the part of teachers 
and materials designers. 
 
Kukulak Magdalena, mgr  
Jaki prezydent? Jaka Polska? Analiza semantyczna wybranych sloganów wyborczych 
 
Celem referatu jest prezentacja katalogu wartości zaprezentowanych w sloganach wyborczych kandydatów na urząd prezy-
denta RP począwszy od 1990 roku. Hasła wyborcze najkrócej wyrażają te wartości, którymi autorzy chcą przyciągnąć  
do siebie głosy elektoratu – a co za tym idzie –  to w nich można znaleźć odbicie idei stojących za całą kampanią (wraz  
z echami szerszej rzeczywistości politycznej i pozapolitycznej), a także strategii przekładanej na język krótkiego komunikatu. 
Ograniczenie rozmiarowe analizowanych tekstów do zaledwie kilku (rzadziej kilkunastu) słów sprawia, że są one w dużej 
mierze same w sobie zbiorem pojęć określających idee i wartości w danym momencie historycznym pozytywne (normalność, 
uczciwość, konsekwencja, wolność, skuteczność, zmiana) bądź negatywne (układ, lustracja, wstecznictwo, obojętność).   
W przypadku głosowania na jednego kandydata pozwalają ponadto na wyodrębnienie szeregu cech, których posiadanie ma 
oznaczać, iż pretendent w oczach wyborcy będzie godzien urzędu, który chce sprawować: normalny, silny, uczciwy, prawy, 
skuteczny, konkretny. Inny zestaw cech przypisywany jest natomiast Polsce, która po elekcji może zgodnie z obietnicą wy-
borczą stać się przykładowo sprawiedliwa, uczciwa czy też wspólna, zależnie od tego, który z kandydatów przekona  
do siebie większość uprawnionych do głosowania. 
Uzupełnieniem prezentacji będzie ilościowa analiza treści sloganów prezydenckich, zawierających opisane wyżej wartości 
która pozwoli odpowiedzieć na pytania o popularność danych pojęć (a zatem i ich konceptualizacji) w kolejnych latach wy-
borczych, a także o ich uniwersalność. 
 
Kukulak Szymon, mgr  
Potomstwo solarystyki. Fingowana terminologia naukowa w dziełach Stanisława Lema i Jacka Dukaja 
 
W początkowym okresie ewolucji powojennej literatury fantastycznonaukowej – szczególnie zaś w dobie dominacji jej od-
miany „twardej”, czyli do lat sześćdziesiątych włącznie (tj. pojawienia się na Zachodzie New Wave, a w Polsce fantastyki 
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socjologicznej) – w osi fabuły klasycznych opowieści tego typu pozostawały z reguły nie tylko realne fakty naukowe i teorie, 
ale również fikcyjne już, czysto autorskie „przybudówki” do realnego gmachu wiedzy ludzkiej, związane tylko z niesamowito-
ściami dla danego utworu unikatowymi (np. psychohistoria w Asimovowskim cyklu o Fundacji). Dla przydania tym dziełom 
realizmu, owe fingowane segmenty nauki opatrywano zazwyczaj terminologią, naśladującą realny żargon naukowy – czego 
śladem w literaturze polskiej jest przede wszystkim proza Stanisława Lema, jako najbardziej chyba zainteresowanego po-
stępami realnej nauki, i przez to najczęściej sięgającego po jej realne teorie, wykorzystywane i często przekształcane sa-
memu wedle potrzeby (jak z fizyką czarnych dziur we Fiasku). Prelekcja poświęcona byłaby takim teoriom „autorskim” – oraz 
ich językowemu kostiumowi – w powieściach krakowskiego pisarza (Solaris, Głos Pana, Fiasko itd.). 
Skonfrontowana z prozą Lema zostałaby proza nowsza, naśladująca pod wieloma względami tamtą nie tylko w zakresie 
konwencji (tj. „twardej” SF – choć już doby cyberpunku), ale i pod względem podejścia do realnej nauki, także  
i tu wykorzystywanej jako tworzywo dla autorskich teorii – twórczość Jacka Dukaja, stanowiąca drugi temat wystąpienia (w 
jego przypadku, często zmiany wprowadzane przez fantastyczne fenomeny w świecie przedstawionym są względem świata 
rzeczywistego tak duże, że gąszcz neologizmów staje się przy pierwszej lekturze barierą dla czytelnika niemal nieprzenikal-
ną). W obu przypadkach, szczególny nacisk położony zostałby przede wszystkim na mimetyczny charakter wymyślanej 
przez obu autorów terminologii – naśladującej realny żargon naukowy, właściwy epoce (w przypadku Dukaja: niekoniecznie 
współczesnej autorowi – jak np. w Innych pieśniach). 
 
Kuraś Klaudia, mgr  
Kultura języka użytkownikow Internetu na przykładzie komentarzy zamieszczanych na fanpage’u LOL mania. 
 
Celem referatu jest zaprezentowanie języka komentarzy pojawiających się pod artykułami opublikowanymi przez fanpage 
LOL mania. Autorzy fanpage’a udostępniają najciekawsze, ich zdaniem, artykuły pojawiające się w sieci, a odbiorcy – około 
682 500 fanów – komentują przeczytane teksty. W referacie zanalizowane są wypowiedzi osób, które komentując, wyrażają 
swoje opinie na temat zaprezentowanych wydarzeń, a także odnoszą się do opinii wyrażanych przez pozostałych użytkowni-
ków. W komentarzach tych nie brakuje kolokwialnego słownictwa, obraźliwych epitetów, obelg, wulgaryzmów  
i innych negatywnych stwierdzeń. Wzięta pod uwagę została również stylistyka, fleksja, składnia zdania, popełniane błędy 
ortograficzne, brak lub nadużywanie znaków interpunkcyjnych. Omówione zostały także znaki werbalne m.in. emotikony.  
W referacie zwrócona została uwaga również na stosowane zwroty do rozmówcy. Równie istotne jest zaprezentowanie 
sposobu, w jaki autorzy omawianego fanpage’a wzbudzają zainteresowanie potencjalnych czytelników do zapoznania się  
z danym artykułem. Analizie poddane zostały zatem nagłówki, jakie są dodawane przez autorów LOL manii przed poszcze-
gólnymi tekstami. Omówiona została m.in. ich forma oraz styl. Po zanalizowaniu komentarzy użytkowników fanpage’a podję-
to próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące kulturalnego formułowania wypowiedzi w stosunku do rozmówcy. Została zwróco-
na również uwaga na prawo do wolności słowa, które zdaje się być nieograniczone w rozumowaniu coraz większej liczby 
osób korzystających z Internetu, co uwidacznia się także w sposobie pisania analizowanych komentarzy. 
 
Kur-Kononowicz Jolanta, dr  
Фразеологизмы с компонентом злаковые и лечебные растения в русском и польском языках как зеркало 
культуры (избранные примеры) 
 
Целью доклада будет сравнительный лексико-структурный анализ с использованием семантических полей 
фразеологизмов с наименованиями злаковых и лечебных растений в русском и польском языках с учетом культурых 
сведений. Материал для анализа отобран из фразеологических и толковых словарей обоих языков. 
В докладе будут рассмотрены ФЗ с наименованиями злаковых и лечебных растений: белена, трава, крапива, мак, 
kąkol, mięta, cykoria, pasternak, szalej, rzep и другие. Предметом анализа станут ФЗ: все трын трава, крапивное 
семя, siać kąkol, czuć do kogoś miętę, najeść się szaleju и т.п. 
В сравнительном лексико-структурном анализе ФЗ с использованием семантических полей внимание будет 
обращено на общие и детальные элементы языка и культуры по отношению к генетически схожим языкам  
и народам. 
 
Kurowska Katarzyna, mgr  
Jedna gra, różne historie? Refleksje wokół przekładu językowego i kulturowego gier planszowych na przykładzie 
„Budujemy pomnik Stalina” 
 
Proponuję analizę porównawczą dwóch wersji gry „Stavime Stalinov Pomnik” - czechosłowackiemu oryginałowi oraz polskiej 
edycji „Budujemy pomnik Stalina”. Przykład ten wydaje się o tyle interesujący, że nie mamy tu do czynienia z prostym prze-
kładem językowym instrukcji oraz zapisów na kartach i polach planszy. Obie wersje gry wyszły w tym samym czasie  
(na początku lat 90.), mają ten sam tytuł i opierają się na tej samej mechanice zaczerpniętej z gry Monopoly (choć patrząc  
na socjalistyczny charakter gry, należałoby raczej stwierdzić „Anty-Monopoly”). 
Różnice przejawiają się jednak w wyglądzie planszy, treści dobieranych kart, możliwościach i funkcjach pełnionych przez 
główne postacie reprezentujące socjalistyczną władzę, a także w wyglądzie tytułowego pomnika oraz sposobie jego budowy. 
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Kiedy przyjrzymy się sytuacji społeczno-politycznej, w jakiej znajdowały się oba kraje (Polska była już wyzwolona spod wła-
dzy komunistycznej, Czechosłowacja tuż po Aksamitnej Rewolucji, u progu nowego ustroju demokratycznego,  
ale jeszcze przed rozpadem na dwa państwa) oraz ich podobnej historii, lecz jednak o nieco innym przebiegu zmagań  
z reżimem komunistycznym – różnice językowe i ikonograficzne w grach nabierają znaczenia kulturowo-historycznego. 
Celem wystąpienia jest nie tylko porównanie obu wersji gry, ale też próba wyjaśnienia, skąd dokładnie biorą się poszczegól-
ne różnice (karty mogą np. stanowić aluzję do konkretnych wydarzeń politycznych w danym kraju) i czy były one konieczne 
oraz odpowiedzenia na pytanie: czy i jak zmienia to wymowę tej gry planszowej? 
 
Loesch Joanna, mgr 
John Clarke - the sublime and the ridiculous. Humour and satire in Australia and New Zealand 
 
New Zealand born satirist, writer, poet and actor John Clarke became a legend. Twice. Creating the fictional persona of Fred 
Dagg, Clarke - like no one before him - successfully dissected the subtleties of New Zealand voice and humour. Escaping 
growing public recognition the wordsmith moved to Australia, where he put his sharp ear and impressive linguistic instinct  
to synthesising and lovingly mocking the Australian tongue. Clarke’s satire and writing - while immensely original - subtly 
homage the humour of BBC Radio 4 shows like I’m Sorry I Haven’t A Clue or TV series like Dad’s Army. His poetry  
and prose showcase his skills at word play and puns (The Tournament, The Even More Complete Book of Australian Verse) 
and reach the level of Lewis Carroll in its creative use of the absurd (Farnarkeling). Mock documentary The Games and 
weekly satire skit Clarke & Dawe are a testament to Clarke’s sensitivity towards the red tape of the language of politics and 
business. This short presentation aims at introducing John Clarke’s work to the Polish audience. 
 
Łuc Izabela, dr hab., prof. UŚ  
Gwara śląska jako determinant wartościujący język kultury konsumpcyjnej 
 
Celem artykułu jest prezentacja mechanizmów wyzyskania śląskiej leksyki gwarowej jako komponentu języka kultury kon-
sumpcyjnej. Zaprezentowane przykłady reklam oraz innych wytworów kultury konsumpcyjnej (odnoszących się do sposobów 
nazywania produktów, obiektów usługowych i handlowych – chrematonimii, jak również instrukcji obsługi i funkcjonowania 
przedmiotów mobilnych), obrazują złożone operacje tekstotwórcze i strategie wyzyskujące właściwości leksyki gwarowej, 
służących jako narzędzia do wartościowania regionu (również przestrzeni miejskiej) oraz produktu. Opisując zgromadzony 
materiał posiłkowano się analizą pragmalingwistyczną oraz kognitywną z właściwymi im rozwiązaniami metodologicznymi.  
 
Magiera Irena, student  
Чистота речи как показатель речевой культуры человека 
 
Современный русский литературный язык – это язык художественной литературы, науки, печати, радио, 
телевидения, театра, школы, государственных документов. Состав словаря литературного языка подчиняется 
строгим правилам. Он отобран из общей сокровищницы национального языка. Важнейшей особенностью его 
является чистота.   
Поэтому основной целью данной работы является характеристика такого понятия как "чистота речи". В реферате 
рассматривается значение чистоты речи для современного литературного языка. В нем анализируются 
разнообразные средства, нарушающие чистоту речи (просторечия, варваризмы, жаргонизмы, слова-паразиты, 
канцеляризмы, профессионализмы, специальные термины, диалектизмы, речевые штампы). Затрагиваются  
в работе новые тенденции в современном речевом этикете.  
Чистой называется речь, в которой нет чуждых литературному языку элементов (слов и словосочетаний) или 
элементов, отвергаемых нормами нравственности. Чистота как достоинство речи основывается на языковых 
нормах, но проявляется, как правило, на речевом уровне. 
Чистота – это качество речи, которое, при его несоблюдении, оказывается самым заметным для слушателей. 
Интересно то, что "засоренность" речи у других замечают даже те, кто сам не соблюдает этого требования. 
Недостаток чистоты речи часто вызывает раздражение, поскольку употребление тех или иных "нечистых", "грязных" 
средств вызывает этическую и эстетическую "брезгливость" и неприятие, а это отражается на коммуникативных 
отношениях – нарушается взаиморасположенность партнеров друг к другу, следовательно - страдает общение  
в целом. 
Убогая, бедная в языковом отношении речь воспринимается как отрицательная характеристика человека, 
свидетельствует о его поверхностных знаниях, низкой речевой культуре, о недостаточном запасе слов. 
Многообразие языка надо ценить. Правильность речи, чистота, точность языка, четкость формулировок, умелое 
использование терминов, иностранных слов, удачное применение изобразительных и выразительных средств 
языка, пословиц и поговорок, крылатых слов, фразеологических выражений, богатство индивидуального словаря, — 
это залог эффективности общения, которая определяет востребованность человека в обществе, его конкурентность, 
перспективы и возможности. 
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Malinowski Piotr, mgr  
Kompetencja socjokulturowa w podręcznikach do nauki języka angielskiego po reformie 
 
Jednym z pierwszych efektów reformy szkolnictwa z 2017 roku była potrzeba przygotowania nowych podręczników do na-
uczania języka angielskiego do klas VII i VIII szkoły podstawowej. Część z tych podręczników stworzono od zera, pozostałe 
powstały w wyniku – w zamierzeniach – udoskonalenia już istniejących książek wykorzystywanych dotychczas w gimna-
zjach. Celem referatu jest ocena ćwiczeń rozwijających kompetencję socjokulturową pod kątem dostosowania do zaleceń 
nowej podstawy programowej, w szczególności odniesień do technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas wystąpie-
nia przedstawione zostaną wyniki badań, które polegały na przeprowadzeniu ilościowej analizy porównawczej ćwiczeń roz-
wijających kompetencję socjokulturową zawartych w sześciu podręcznikach do klasy siódmej oraz testu sprawdzającego 
umiejętności uczniów w badanym zakresie, nabyte w pierwszym semestrze nowego roku szkolnego. Wnioski z badań wska-
zują w pierwszej kolejności na konieczność modyfikacji sposobu opracowania niektórych nowych podręczników tak, aby 
nauczyciele dotrzymali do użytku gotowe narzędzia, które pozwolą im przyczynić się do rozwijania kompetencji socjokultu-
rowej u swoich uczniów. 
 
Mormol Paulina, mgr  
The perception of swear words’ offensiveness among English Philology Students in L1 and L2 
 
Although the phenomenon of swearing is universal to nearly all languages and cultures, it has been ignored by the scholars 
for many years, due to its provocative nature. Currently, however, it is safe to say that the sphere of crude language  
is in a state of an intensive theoretical flux. The following paper contributed to the above-mentioned movement by investigat-
ing the attitude of the English Philology Students at the University of Rzeszów towards the most commonly encountered 
English and Polish swear words. The principal objective of the research was to confirm or reject the hypothesis according  
to which derogatory expressions in L2 are deemed less offensive than their equivalents in L1. The said premise was be 
tested by dint of a questionnaire designed around the most popular English and Polish swear words, presented both in con-
text and in isolation. Apart from examining the hypothesis, the data acquired via the research instrument provided an insight 
into the most tabooed concepts found among young Poles. 
 
Muca Klaudia, mgr  
Audiodeskrypcje – doświadczanie dzieł sztuki przez osoby niewidome i słabowidzące. Projekt włączającej lingwi-
styki kulturowej 
 
Audiodeskrypcje dzieł sztuki, czyli nagrania opisów dzieł, których nie mogą zobaczyć osoby niewidome lub słabowidzące 
funkcjonujące w tym samym polu kultury, co osoby widzące, są jednym z funkcjonalnych gatunków mowy. Realizują prak-
tyczny cel przedstawienia opisu dzieła i dostarczenia praktycznych informacji na temat elementów, z jakich ono się składa 
(kolor, faktura, wygląd ramy obrazu, układ przestrzeni w dziele i układ dzieła wobec przestrzeni zewnętrznej, wygląd ukaza-
nych na obrazie postaci itd.). Audiodeskrypcja nie zawiera interpretacji, czyli subiektywnej oceny dzieła z perspektywy opo-
wiadającego, jednak może oczywiście zawierać utrwalone w tradycji oceny autorytetów. Doświadczanie dzieła sztuki za 
pośrednictwem nagrania opisu słownego jest zupełnie odmiennym sposobem doświadczania niż obcowanie z dziełem bez-
pośrednio za pomocą sprawnego zmysłu wzroku. Wizualny odbiór staje się niemożliwy, a zdolność odbierania świata  
w pewien sposób ograniczona. Przedmiotem wystąpienia jest opis tego ograniczenia oraz próba odpowiedzi na pytanie  
o charakter opisu, o możliwość adekwatnej reprezentacji słownej dzieła sztuki. To zagadnienie zostanie wpisane w szerszy 
kontekst, jakim jest włączająca (inkluzyjna) lingwistyka kulturowa. Jest to propozycja postawy badawczej uwzględniającej 
możliwości językowej mediacji w sytuacji braku sprawności, wynikającej na przykład z uszkodzenia lub utraty wzroku. Przy-
gotowywanie audiodeskrypcji jest więc praktyką lingwistyczną, która umożliwia zapobieganie wykluczeniem ze względu na 
niepełnosprawność. 
 
Mucha Magdalena, mgr  
Deutsche zusammengesetzte Lexeme und ihre Entsprechungen in der polnischen Sprache am Beispiel der sportli-
chen Texte 
 
Diese Vorstellung ist der sportlichen Lexik gewidmet und genau gesagt den zusammengesetzten Lexemen. Es werden  
die ausgewählten deutsch-polnischen Äquivalente anhand der Korpusuntersuchungen präsentiert, die mit dem sportlichen - 
fußballerischen Wortschatz verbunden sind. Die Fußballsprache unterscheidet sich hauptsächlich im Vokabular  
von der Standardsprache und hat dadurch einen besonderen Charakter. Diese Fachsprache verfügt über unterschiedlichen 
Wortschatz, abhängig von der Region oder dem Land. Das Ziel der kontrastiven Analyse ist das Aufzeigen der Ähnlichkeiten 
und der Unterschiede zwischen den Entsprechungen. Die deutschen Ausdrücke dienen als Ausgangskorpus bei dieser 
Forschung. Die Autorin analysiert die Verhältnisse zwischen den Äquivalenten der beiden Sprachen unter dem lexikalischen, 
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morphologischen, semantischen und pragmatischen Aspekt. Es lohnt sich zu betonen, dass die dargestellten Beispiele sich 
durch zahlreiche Unterschiede sowohl auf der formalen als auch der semantische Ebene charakterisieren. 
 
Nagórka Piotr, dr  
The Role of Literary Works in Building a Multilingual Corpus in the Domain of Ethics. A Cultural Terminology  
Attempt to Elucidate the Conceptual System of European Values 
 
Terminology analysis of high literature is a novel concept in linguistic sciences. Inclusion of literary works in this analysis has 
been inspired by an interest in terminological ordering of cultural concepts in the field of ethics, a dogmatic discipline charac-
terised by principled reasoning. Placing literary works alongside legal documents, reference works, professional literature on 
the subject, and ephemeral sources of lesser impact, completes the categorical list of documents which constitute the rele-
vant multilingual corpus. Terminology analysis of legal documents, professional resources and literary works, created in 
major European languages, indicate that the choice of conceptual links activated in the area of ethical values may  
be dependent on the category of sources subject to analysis. The results show that the conceptual links of qualification can 
be considered typical of ethicists, i.e. authors of philosophical treatises and essays, while the conceptual links of intensifica-
tion are typically employed by authors of literary works. The findings facilitate further research, as they are conducive to a 
greater degree of understanding of the domain of ethical values. 
 
Napierała Paulina, dr  
Religious Rhetoric in American Politics 
 
Religion as an important element of culture is often reflected in language. Not only is it true for the language of everyday life 
but - what is even more interesting - for political rhetoric as well. The case of the United States of America perfectly illustrates 
how religious rhetoric can become a part of the political communication.  
Politicians in the United States have always used religious rhetoric. In the nation’s very first inaugural address, President 
George Washington offered “fervent supplications to that Almighty Being who rules over the universe.” As a Deist who was 
not religious in a traditional sense, he still viewed religion as an important element of public debate. Many Presidents and 
politicians since then have used the rhetoric of the so called civil religion in their political speeches. For long it has been 
considered an integrating tool in a religiously diverse American society. Remarkably, however, religious talk in American 
politics escalated in the late 20th century. As new religiously motivated voting blocs emerged, politicians adjusted their rheto-
ric  
and actions accordingly. Religious political talk of some politicians became less concentrated on civil religion, and more  
on traditional and conservative Christian values promoted by the Religious Right movement.  
In my presentation I would like to explain the reasons behind this shift and present examples of political speeches containing 
both, civil religion rhetoric and the rhetoric of the Religious Right. 
 
Niemojewski Marcin, dr  
„Największy skarb Litwinów”. Litewska batalia o język narodowy w latach 1864-1904 
 
W 1864 roku administracja rosyjska wprowadziła na terenie guberni litewskich, należących do tzw. „ziem zabranych”, zakaz 
druku jakikolwiek publikacji czcionką łacińską. Intencją jego inicjatorów było dotkliwe ukaranie mieszkańców tych ziem  
za udział w powstaniu styczniowym. Przede wszystkim jednak urzędnicy carscy oczekiwali, że zakaz doprowadzi  
do ostatecznej rusyfikacji Litwy. Decyzja ta przyniosła rezultaty przeciwne do zamierzonych, zmusiła bowiem część społe-
czeństwa litewskiego, w tym nieaktywne wcześniej w przestrzeni życia kulturalnego zbiorowości chłopskie, do obrony litew-
skiego słowa drukowanego i podjęcia batalii o podniesienie rangi rodzimego języka. Najważniejszą i najskuteczniejszą ema-
nacją tych zmagań był ruch przemytników książek, czyli zorganizowane i masowe w ówczesnych realiach litewskich dostar-
czanie nielegalnych druków w języku litewskim z obszaru Prus Wschodnich na tereny zaboru rosyjskiego objęte zakazem. 
Drukowane w przygranicznych pruskich miastach i dystrybuowane na terytorium litewskim gazety stały się ośrodkami inte-
gracji nielicznej jeszcze inteligencji deklarującej tożsamość litewską i jej forum w rozpoczętym w tym okresie polsko-
litewskim sporze o status języka litewskiego, m. in. w Kościele katolickim. Ich łamy służyły także propagowaniu idei narodo-
wej i rozszerzaniu debaty na temat przyszłości Litwy. Kumulacja zjawisk świadczących o emancypacji języka litewskiego  
w sferze  kultury instytucjonalnej i profesjonalnej przyczyniła się do upowszechnienia jego użycia w przestrzeni publicznej 
i w wymiarze indywidualnym. Znosząc zakaz druku w 1904 roku, władze carskie przyznawały się do porażki i legitymizowały 
pozycję, jaką język litewski osiągnął w ciągu czterech dekad obowiązywania restrykcji. Refleksja nad litewską batalią o język 
narodowy może stanowić przyczynek do dziejów kształtowania się nowoczesnych narodów, społeczeństw i kultur w Europie 
Środkowo-Wschodniej.   
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Ożga Hubert, student  
Language Change – Progress Or Decay? 
 
Tematem mojej prezentacji będzie zbadanie natury języka i próba odpowiedzi na pytanie "Dlaczego języki ewoluują?".  
Czy może odwrotnie? Czy może języki ulegają rozkładowi przez co tracą swoje pierwotne znaczenie i za wszelką cenę 
powinniśmy powstrzymać proces ewolucji języka? To są pytania które nurtują ludzi od wieków i na które nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi. Język jest odzwierciedleniem zarówno pojedynczej osoby jak i całego narodu co tylko potęguje chęć zbada-
nia i odkrycia reguł tym rządzących. 
Oczywiście naturalnym skutkiem ewolucji języka jest utworzenie się powiedzeń czy wyrazów które z biegiem lat zmieniają 
lub tracą swoje pierwotne znaczenie. Można to pokazać na przykładzie takich zwrotów jak "O.K., Cool" i wiele innych, wywo-
dzących się przeważnie z afro-amerykańskich społeczności. Postaram się także odpowiedzieć na pytanie o "ain't"  
i jego częstym użyciu w języku angielskim. 
Ale nie tylko, również na wojnie ludzka natura nie próżnuje i przyswaja terminy z pola bitwy dostosowując je do codziennego 
życia, chociażby popularny zwrot "Help our fund drive over the top", który możemy zauważyć na plakatach promujących 
wszelkie działania charytatywne czy zbiórki pieniędzy, ma swoje korzenie w I Wojnie Światowej, gdzie oznaczał wyjście  
z okopów na "ziemię niczyją" rozciągającą się od jednego okopu do drugiego. 
Język jest wystawiony na ciągłe zmiany i język, który się nie dostosuje do zmieniającego się świata, nie przetrwa. To jest 
język i jego wyzwanie, wyzwanie które nie ma końca. 
 
Pazdan Rachel, dr 
Niemiecki Pan Tadeusz  
 
Celem referatu jest skrótowe przedstawienie tematyki tłumaczeń Pana Tadeusza jako dzieła literackiego najwyższej rangi  
na język niemiecki. Referat porusza aspekty problematyki, które mają wpływ zarówno na recepcję dzieła jak i na jego nie-
mieckich czytelników m. in. takie jak tłumaczenie realiów, kwestia serii tłumaczeń, tłumaczenie arcydzieł. Jednak jednym z 
kluczowych aspektów, który ma duże znaczenie przy przenoszeniu dzieła w inny obszar kulturowy i językowy, jest fakt, 
 iż w kulturze polskiej obowiązuje następujący aksjomat: Pan Tadeusz jest arcydziełem literatury polskiej. Dzieło to jest dla 
Polaków ucieleśnieniem ich własnej tradycji, synonimem polskości, kwintesencją przynależności do narodu polskiego, biblią 
kultury, jednym z głównych nośników polskiej tożsamości narodowej. Polska dusza zamieszkuje w Panu Tadeuszu. Pan 
Tadeusz jest arcydziełem, którego walory literackie są równoważne z uczuciami, którymi poemat darzą Polacy. 
 
Puk Maria, dr  
Польские и английские текстовые соответствия русского модального выражения «в самом деле» 
 
В центре нашего внимания находятся показатели эпистемической модальности, составляющие трехкомпонентную 
классификацию, то есть: достоверность, предположительность и возможность. Статья будет посвящена рускому 
модальному выражению в самом деле, которое передает значение самого высокого уровня эпистемической 
модальности, т. е. достоверности сообщаемого факта. Работа будет концентрироваться на выявлении текстовых 
соответствий русского модального выражения в самом деле в польском и английском языках. Фактический материал 
будет отобран из литературных произведений на русском языке и их переводов на польский и английский языки.  
 
Pych Anna, mgr 
Мир заимствованных слов в русском языке бизнеса 
 
В этой работе постараемся указать роль английского языка в русской деловой среде, а также специальные обороты 
и словосочетания, без которых настояший менеджер не может обойтись. Надо обратить внимание на сотни 
английских слов, которых значение знает каждый. Эти слова употребляем очень часто не обращая внимания  
на их этимологию. Английский язык остается самым популярным на нашем земном шаре. Внимания заслуживает 
факт, что в настоящее время роль английского языка очень важная, а заимствования из этого языка выступают 
часто в русском языке. 
 
Rudyk Anna, dr  
Funkcje składniowe rosyjskich wykładników leksykalnych wybranych emocji negatywnych w porównaniu  
z językiem polskim 
 
Przedmiotem wystąpienia jest analiza funkcji składniowych pełnionych przez wyrazy służące wyrażaniu i nazywaniu wybra-
nych emocji negatywnych: smutku, złości, strachu i wstydu w tekście rosyjskim w porównaniu z przekładem na język polski. 
Badaniu poddano rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki  oraz przysłówki, które zawierają rdzenie -груст-, -зл-, -страх- i -
стыд-. Źródłem materiału faktograficznego jest książka Oksany Robski pt.: День счастья − завтра i jej przekład na język 
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polski. Analizowane są funkcje składniowe, jakie pełnią wybrane leksemy rosyjskie oraz ich polskie ekwiwalenty przekłado-
we. W tekście docelowym odnotowano zarówno odpowiedniki słownikowe, jak też kontekstualne, a także opuszczenie lek-
semów ze znaczeniem wybranych emocji negatywnych. Dużą grupę ekwiwalentów stanowią wyrazy odnoszące się do innej 
części mowy, co prowadzi do zmian w zakresie struktury składniowej konstrukcji docelowych. Podczas gdy duża grupa zdań 
rosyjskich zawiera predykatywne przysłówki, stanowiąc realizację typowego dla języka rosyjskiego modelu zdań stanowych, 
w polskim przekładzie częściej występują predykaty czasownikowe. Generuje  
to różnice w zakresie wyrażania subiektu semantycznego, definiowanego jako wykonawca czynności lub nosiciel cechy 
wyrażonej predykatem. W języku rosyjskim często jest on wyrażany formą imienną w celowniku, w polskim bywa zazwyczaj 
uwarunkowany kontekstualnie, liczne są bowiem sytuacje, kiedy wskazuje na niego jednoznacznie fleksja czasownika. Pro-
wadzona analiza obejmuje również wybrane elementy językowego obrazu poszczególnych emocji, budowanego przez ich 
określenia oraz metafory. 
 
Rysiewicz Jadwiga, mgr 
Rethinking modern culture in the work of G. K. Chesterton 
 
Gilbert Keith Chesterton was able to respect the convictions of his adversaries, particularly those who in expressing their 
beliefs were sincere and honest, in contrast to sceptics who rejected the tenets of sincere men and were disinterested  
in holding any opinions at all. In one of his novels entitled The Ball and The Cross Chesterton responds to scientism, ration-
alism, and progressiveness of his time and proposes rethinking modern culture and civilization in terms of Christian values 
and on-going tradition. Being adverse to the modern spirit of indifference, he offers his opinion on the nature of the Church 
explaining that doctrine is essential for one’s spiritual well-being. Although the modern world does not care about religious  
or atheistic opinions and regards anyone willing to fight for their convictions as a madman, one should have the courage  
to defend them. 
 
Sikorska-Bujnowicz Katarzyna, dr  
Deutscher Ethnowitz und schwarzer Humor  
 
Dieser Beitrag sollte zeigen, welche als Elemente des schwarzen Humors einzustufenden Motive in den deutschen Internet-
witzen aus der Kategorie der Ethnowitze zu finden sind. Neben den als Zielscheiben dienenden Ausländern gibt es auch alle 
mit ihnen verbundenen überzeitlich geltenden Stereotype. Auf diese Weise werden verschiedene Nationen im Zerrspiegel  
so dargestellt, dass es praktisch keine Tabus in dieser Hinsicht gibt. Das als Ausgangspunkt dienende Analysematerial 
umfasst die den deutschen Internetseiten entstammenden Witze aus diesem Bereich. Das Einteilungskriterium bilden dann 
die in den Witzen auftauchenden, als Zielscheiben dienenden Nationen und alle mit ihnen zusammenhängenden Stereotype. 
Nicht weniger wichtig sind dabei die Form des Witzes und die als sprachliche Mittel des Humoristischen zu verstehenden 
Elemente. 
 
Smoła Joanna, dr  
Dzik w polskim i rosyjskim języku łowieckim 
 
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie językowego obrazu polskiej i rosyjskiej kultury myśliwskiej na przykładzie 
dzika jako przedstawiciela zwierzyny grubej. Podejmujemy próbę zebrania i porównania leksemów związanych z dzikiem  
w języku łowieckim polskim i rosyjskim. Zebraną terminologię podzieliliśmy na poszczególne grupy (nazwy pojedynczych 
zwierząt, nazwy zbiorowe zwierząt, budowa morfologiczna).  
W polskim języku łowieckim najwięcej jest nazw związanych z morfologiczną budową dzika (20), a także nazw dotyczących 
stanu fizycznego oraz wieku zwierzęcia (po 10), w rosyjskim języku łowieckim jest ich mniej (17). W obu językach jest po-
dobna ilość nazw zbiorowych zwierząt (3 – 4 leksemy). Jedynie 16 leksemów ma swoje ekwiwalenty. 
 
Stelmachowska Dorotea Moni, mgr  
Differences of Indonesian and Malaysian Language. A study to Avoid Misunderstanding in Intercultural 
Communication 
 
Bahasa Indonesia, the official language of Republic of Indonesia, is also form of Malay, although it has been significantly 
influenced by the indigenous language of Indonesia and the colonial Dutch. On the other hand, the Malysian form of Malay 
has been influenced by British rule, and has adopted a significant number of English borrowings. 
Bahasa Indonesia and Bahasa Malaysia are in truth different meanings of the same word on account of the fact that both 
languages derive from the language of the Malay language. This can lead to misunderstandings between citizens  
of Malaysia and Indonesia in their communicating. 
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For a multilingual country like Indonesia, the existence of lingua franca becomes a very important thing. The choice  
of language can result in social tension. For that reason, understanding of sociolinguistic principles can contribute  
to overcoming social and political tensions because of language problems. 
Therefore, the purpose of this study is to explain the meaning of some vocabulary differences between Malay  
and Indonesian language in order to avoid misunderstanding among language users both in Indonesia and Malaysia. 
 
Stevanović Gorica, mgr  
ELT textbooks and development of intercultural competence: Analysis of textbooks used in the seventh grade  
in primary schools in Bosnia and Herzegovina 
 
Culture is often regarded as an indispensable element of teaching English as a foreign or a second language. The nature  
of the integration of culture in textbooks has changed over decades and many textbooks are now required to integrate exer-
cises that aim to develop learners’ intercultural competence. This paper looks at reading sections in four EFL textbooks used 
in the seventh grade of primary schools in the Federation of Bosnia and Herzegovina. These four textbooks are the ones 
approved by the Federal Ministry of Education. The paper uses content analysis to establish the extent to which the text-
books develop learners’ intercultural competence. This is achieved by using Byram’s model of teaching intercultural commu-
nicative competence (saviors) as well as a selection of Tomlinson and Masuhara’s (2013) criteria for textbook evaluation:  
the level of engagement with the text the material requires from the learner and the level of encouragement and guidance  
to apply the newly acquired knowledge outside the classroom environment. The analysis shows that textbooks address 
culture-related content in a variety of ways and it provides some examples of good practice which could be useful for teach-
ers when they conduct pre-use evaluations of textbooks to be used in their classrooms. 
 
Sworowska Anna, mgr 
Text in Übersetzung: Kraftausdrücke in ausgewählten schwedischen literarischen Werken und ihren Übersetzungen 
ins Polnische  
 
In meiner Dissertation werden vor allem sprachliche Mittel der Emotionsvermittlung, die in einigen, sowohl in Schweden als 
auch in Polen oft gelesenen Romanen, Sven Delblanc Gunnar Emanuel – en tidslös berättelse (Gunnar Emmanuel - 
opowiadanie bez czasu, 1989), Stieg Larsson Män som hatar kvinnor (Me ̨żczyz ́ni, którzy nienawidza ̨ kobiet, 2008), Kerstin 
Ekman Grand final i skojarbranchen (Oszustki, 2014), die im Originaltext und in der Übersetzung vorkommen, analysiert.  
Ich gehe davon aus, dass die Emotionen eine andere Rolle in der schwedischen Kultur und Literatur als in der polnischen 
spielen. Deshalb werden in dieser Präsentation vor allem Kraftausdrücke und Schimpfwörter analysiert, die auch zu dieser 
Gruppe der emotionsausdrückenden Wörter gehören und über emotionale Eindrücke informieren oder informieren können. 
Diese werden nach Andersson (1990), Ljung (2006, 2011), Grochowski (2008) und Enell-Nilsson (2010) definiert, weiter 
unterteilt und miteinander verglichen. Emotionsausdrückende sprachliche Mittel werden oft als Herausforderung für Überset-
zer behandelt, vor allem wenn es sich um den internationalen Zusammenhang und die Wahl von Übersetzungsstrategien 
handelt. Bei der Analyse der polnischen Übersetzungen kann festgestellt werden, dass die Übersetzer meistens sowohl  
die polnischen Entsprechungen der schwedischen Flüche als auch ihre Umschreibung wählen. Die hier erwähnten For-
schungen wurden auf dem schwedisch-polnischen und polnisch-schwedischen Parallelkorpus, das heutzutage aus 2500 000 
Einheiten besteht und immer noch ausgebaut wird, durchgeführt. 
 
Tokarz Piotr, mgr 
Реалии и регалии мира чиновников в ранних рассказах А.П. Чехова и их отражение в польских переводах 
 
Автор научной статьи присматривается работе выдающегося польского переводчика Ежи Вышомирского, задачей 
которого была передача реалией и регалий мира чиновников двух сатирических рассказов Антона Павловича 
Чехова: Толстый и тонкий, а также Смерть чиновника на польский язык.  
Для точного и верного воссоздания показателей принадлежности героев к миру чиновников – Вышомирский 
склонялся к разным приемам, а также переводческим решениям.   
Поэтому данную статью надо прочитать, не только чтобы вновь  почувствовать язык чеховских героев той поры,  
но и посмотреть с чем, на самом деле, сталкивается переводчик в ходе своей работы.  
В этом случае, пришлось ему поработать с языком одного из величайших русских писателей XIX века – зоркого 
наблюдателя и мастера лаконизма в литературном творчестве. 
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Trendowicz Marcin, dr  
Образ шпиона в современном русском языке (на материале текстов из Национального корпуса русского 
языка) 
 
Настоящая статья вписывается в рамки современных лингвокультурных исследований, направленных  
на антропоцентрическую парадигму. Объектом работы является образ шпиона, составляющий фрагмент русской 
языковой картины мира. 
Материалом для исследований послужили тексты, входящие в состав Национального корпуса русского языка,  
в первую очередь художественного и публицистического стилей. 
Характеристика образа шпиона в русском языке проводится методом корпусного анализа. 
В вводной части статьи обсуждаются вопросы, касающиеся методов корпусной лингвистики и их применения  
к описанию языковой картины мира, кроме того, дается характеристика Национального корпуса русского языка. 
Практическая часть статьи содержит результаты исследования образа шпиона в русском языке, включая 
установление коннотативных признаков исследуемого явления, характерных видов деятельности (с помощью 
анализа сочетаний имени существительного шпион с глаголами) и стереотипного образа шпиона, сложившегося  
в русском языке и закрепленного по средствам текстов различных жанров.  
 
Waliński Jacek, dr hab., prof UŁ 
Not to be taken lightly: a difference in the meaning of LOVE between English and Polish 
 
From the perspective of Cultural Linguistics, emotions, apart from a physical dimension, have also a culturally constructed 
conceptual dimension (Sharifian, 2017, Ch. 6). This study employs this perspective to explore a difference in the meaning  
of LOVE between British English and Polish speakers. Previous research (Lewandowska-Tomaszczyk & Wilson, 2015) 
found that emotion clusters of LOVE overlap between Polish and British English speakers only to some extent: Poles tend  
to associate LOVE with divine rather than earthly connotations.  
The research presented in this paper is based on a range of proposals submitted by Polish translators for rendering the 
meaning of the slogan “I’m lovin’ it”, popularized in Poland by a global fast-food restaurant chain. The elicited proposals show 
that rendering the meaning of the slogan poses a challenging task for the speakers of Polish. For instance, while some trans-
lators employed the verb “uwielbiać” (‘adore’) to convey the meaning of the slogan, others skipped the emotional aspect 
altogether and used phrases like “Ale pycha!” (‘So delicious!’), to put across its sense. Strikingly, the verb “kochać” (‘love’) 
featured in relatively few proposals. 
According to the re-conceptualization theory (Lewandowska-Tomaszczyk, 2010; Waliński, 2016), translators dealing  
with a particular linguistic structure first absorb the message, then re-conceptualize the original sense in order to approxi-
mate its meaning in the target language. Because speakers from different speech communities draw on different culture-
specific schemas and foster different attitudes towards the expression of particular emotions, the meaning of “I’m lovin’ it” 
in the inter-linguistic transfer between English and Polish undergoes cross-cultural re-conceptualization. While straightfor-
ward reference to LOVE may be appropriate for English speakers in the culinary context, for Poles it appears to be exagger-
ated, awkward, or even inappropriate because of culturally constructed conceptualizations.  
 
Warchołek Mirosław, dr  
Emocje w utworach wokalno-instrumentalnych 
 
Przedstawione w referacie tezy mają na celu udowodnić, że na emocje w utworze słowno-muzycznym wpływa nie tylko 
tekst, ale ich ostateczny kształt warunkowany jest również przez muzykę podążającą za słowem. Trudność badania pieśni 
polega na tym, że jest ona szczególnym znakowym systemem, który charakteryzuje się syntezą kilku sfer semiotycznych. 
Podstawowymi semiotycznymi składowymi pieśni są słowa (tekst) i muzyka (harmonia, rytm, intensywność, melodyka). 
Muzyka wokalno-instrumentalna (np. pieśń) powinna być przedmiotem odrębnej analizy, podobnie jak literatura, sztuka 
filmowa. Najtrafniejszym jest zatem badanie tekstu pieśni oraz muzyki z punktu widzenia teoretycznego, zaczynające się  
od „spotkania słów i nut”, a dokładnie „słów pod nutami”. Dana metoda pokazuje, że muzyka często pełni rolę semantyczną. 
Cechy długości i rytmu muzyki wzmacniają wyrazistość i obrazowość, semantykę wyrazów. Muzyka pieśni wyróżnia określo-
ne słowa i pozwala wydzielić „leksykalny szkielet pieśni”, czyli wyrazy akcentowane, słowa kluczowe, które ukazują seman-
tykę tekstu.  
 
Wegner Magdalena, studentka  
„Społeczeństwo zgastronomizowane” w tworczości Manuela Vazqueza Montalbana 
 
Manuel Vázquez Montalbán to jeden z najciekawszych współczesnych pisarzy hiszpańskich, który zapisał się na kartach 
historii wieloma przełomowymi dziełami, zaczynając od poezji i kończywszy na esejach publicystycznych. Do nich należy 
zdecydowanie również seria kryminałów, nazywanych las novelas negras, zatytułowana Pepe Carvalho. Poprzez właśnie ten 
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gatunek autor zdecydował się sportretować a zarazem skrytykować problemy hiszpańskiego społeczeństwa w trakcie 
zmiany ustrojowej po śmierci dyktatora Franco. Powieści zawsze umiejscawiał we współczesnych mu realiach, podkreślając 
ważność aktualnego aspektu literatury. Oprócz kwestii związanych z korupcją, utratą moralnych wartości takich jak wierność, 
braterstwo lub szczerość czy ogólnym rozczarowaniem, Manuel Vázquez Montalbán wykorzystuje wiele elementów ściśle 
związanych z kulturą swojego kraju, opowiadając o zwyczajach jedzeniowych rożnych grup społecznych, od burżuazji  
po aż po prostytutki. Sam autor nazywał się wspaniałym gastronomem, więc niech nie dziwi nas fakt, że gastronomia pełni 
bardzo ważną funkcję w całej jego twórczości. 
Jednym ze zjawisk, które zresztą jest wielokrotnie opisywane, wydaje się być społeczeństwo zgastronomizowane, 
polegające na widocznym wzroście zainteresowania dobrą kuchnią i bywaniem w restauracjach. A to z kolei sprawiło,  
że kuchnia hiszpańskich regionów zaczęła odnosić wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. Referat ten składa się z 
części wyjaśniającej wyżej wspomniany fenomen, przytaczając fragmenty powieści, które potwierdzają geniusz autora i jego 
umiejętność łączenia wielu elementów kulturowych w niezwykłą całość. 
 
Wiącek Tomasz, dr  
Deus ex Machina as a Main Plot Device in a TV Adaptation of Douglas Adams’s Novel Dirk Gently’s Holistic Detec-
tive Agency 
 
The use of deus ex machina in a narrative is considered a mark of uncreative writing, indicating the author’s inability to pro-
vide a realistic and convincing resolution o his or her plot. Instead, dues ex machina introduces a convenient coincidence,  
a sudden intervention, or a character that moves the plot to its conclusion, like the eagles saving the main protagonists  
in Tolkien’s The Lord of the Rings. However, the 2016 TV series titled Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, which  
is a loose adaptation of Douglas Adams’s book under the same title published in 1987, seems to predominantly depend  
on this plot device, practically turning it into the main form in which the plot progresses. The main protagonists when stuck, 
lost or in dire straits are being constantly rescued, assisted, interrupted, or inspired by suddenly appearing characters, ob-
jects, or through some fortuitous event, thus moving the plot forward. Therefore, while an occasional dues ex often marks  
a desperate attempt of an unimaginative author, by purposefully appearing in such abundance, it suddenly becomes a main 
plot device on which the entire idea of a story is based, and despite shattering the suspension of disbelief it creates an oddly 
coherent and apparently well designed narrative. This paper is aimed at analyzing the idea of utilizing deus ex machina  
as a main and predominant plot device in a narrative on the example of a TV adaptation of Douglas Adams’s novel, as well 
its influence on standard ideas of plot and character development. 
 
Wojtczak Emilia, dr  
Pieniądz i metafora – związek (nie)oczywisty 
 
W referacie przedstawiona i omówiona zostanie funkcja metafory w językach specjalistycznych. Ponieważ samo pojęcie 
języków specjalistycznych jest bardzo złożone i definiowane w zależności od przyjętych kryteriów, w pierwszej części artyku-
łu zostanie przedstawiona zwięzła ich charakterystyka, ze szczególnym uwzględnieniem  specyfiki jednego spośród nich, a 
mianowicie języka giełdowego. Jak niemal każdy język specjalistyczny, również i język giełdowy jest  złożonym systemem, 
obejmującym zarówno teksty mówione (również istotne są tu teksty niewerbalne), jak i pisane (do grupy tych ostatnich zali-
cza się akty prawne, zapisy notowań, analizy i komentarze do nich, teksty ogólne dotyczące giełdy itp.). Dla celów niniejsze-
go artykułu wybrano  i scharakteryzowano przykłady metafor z dwóch obszarów – analizy technicznej i komentarzy giełdo-
wych. Po wyjaśnieniu specyfiki metafory technolektalnej, przedstawione zostaną jej przykłady, zaczerpnięte z literatury 
przedmiotu, jak i ze źródeł internetowych. Podjęta zostanie również próba uzasadnienia szerokiego stosowania tego rodzaju 
metafory w danym języku specjalistycznym. 
 
Wołoszyn Magdalena, mgr 
Elementy metatekstowe we współczesnym dyskursie prezydenckim (na przykładzie orędzi wygłoszonych  
przez Bronisława Komorowskiego) 
 
Pojęcie dyskursu, choć obrosłe liczną literaturą, wciąż jest pojmowane na różne sposoby w zależności od przyjętej perspek-
tywy badawczej. Dyskurs bywa traktowany zarówno jako synonim tekstu, jak też jako ciąg zachowań językowych, których 
postać zależy od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu (Grabias 1994). Za Teunem van Dijkiem (2001) 
przyjęło się twierdzić, że dyskurs ma trzy wymiary: użycie języka, przekaz wiedzy i idei oraz interakcję. Wyrazistym typem 
dyskursu, w którym te wymiary się uobecniają jest współczesny dyskurs prezydencki. Niemal codziennie głowa państwa 
używa języka, dokonuje przekazu wiedzy i idei oraz wchodzi w interakcję z innymi. Wypowiedzi prezydenckie, zwłaszcza o 
charakterze doniosłym (orędzia, mowy okolicznościowe) mają niewątpliwy wpływ na kształtowanie postaw, sądów i opinii 
obywateli. 
W referacie skupię uwagę na wszystkich wspomnianych wymiarach dyskursu, a dokładniej na analizie lingwistycznej ele-
mentów metatekstowych obecnych w tekstach orędzi wygłoszonych w latach 2010-2013 przez byłego prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. Chcę zbadać, jakimi elementami metatekstowymi posługiwał się w wypowiedziach publicznych pre-
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zydent Komorowski i jakie środki wykorzystywał w charakterze operatorów: 1) interakcyjnych (nawiązujących i podtrzymują-
cych kontakt), 2) treściowych  (przedmiotowych), pomocnych „przekazowi wiedzy i idei”, 3) wewnątrztekstowych (służących 
ukształtowaniu wypowiedzi). Operatory metatekstowe za autorami podręcznika akademickiego „Tekstologia” (Bartmiński, 
Niebrzegowska-Bartmińska 2009) traktuję jako wyraz samoświadomości nadawcy, który nie tylko mówi o czymś, ale też 
kontroluje i komentuje własne zachowania komunikacyjne, ujawnia swój stosunek do przekazywanych treści oraz zwraca 
uwagę na sposób mówienia i ostateczne ukształtowanie własnej wypowiedzi. 
 
Woźniak Adrianna, studentka  
Język przekładu - przekład języka. O tłumaczeniach Don Quijote na język polski 
 
Celem referatu jest analiza porównawcza przekładów Don Kichote i ich wpływu na współczesny język polski oraz, jako  
że proces tłumaczenia  nie jest wolny od wpływów zewnętrznych, kultury narodowej i literackiej na przekład. Analizując 
tłumaczenia pochodzące z różnych epok ukażemy podejście tłumaczy tak do tekstu przekładu jak i tekstu przekładanego 
oraz zmiany w samej warstwie językowej – różnie przyjmowane przez odbiorców. 
Omówione i skonfrontowane z teorią przekładu zostaną także niektóre krytyki najnowszego, przygotowanego przez Wojcie-
cha Charchalisa, tłumaczenia powieści Cervantesa. Analiza zostanie oparta na licznych opracowaniach krytycznych i roz-
mowie z samym tłumaczem. 
Poczynając od pierwszych przekładów z języka francuskiego (XVIII w.) po współczesny tekst (2014 r.) omówimy zmiany  
w podejściu do problemów tłumaczeniowych i zastosowane przez tłumaczy  techniki przekładowe. Szczególny nacisk poło-
żymy na tłumaczenie nazw własnych i opisów kulinariów, które jak zostanie wykazane w toku analizy, odgrywają niebanalną 
rolę w zastosowanym przez Cervantesa sposobie opisywania świata i wpływają na recepcję postaci (Żyd, Katolik, czy Kon-
wertyta?) ulokowanej w gnębionej przez Świętą Inkwizycję, Hiszpanii. Biorąc jako przykład antroponimy (i ich budzące kon-
trowersje tłumaczenia), zastanowimy się także nad zjawiskiem „dogmatyzacji” tłumaczeń i ich przenikaniem do języka po-
tocznego. 
W toku analizy postawione zostaną również pytania o odpowiedzialność tłumacza i granice (nie zawsze celowej) ingerencji  
w tekst oryginału.  
 
Woźniak-Wrzesińska Ewelina, studentka 
Kultura w polskim językoznawstwie – o dwu szkołach teorii terminu 
 
W swoim referacie podejmuję rozważania nad polskimi badaniami w zakresie terminoznawstwa. Szczególnie interesują mnie 
teorie skupiające się wokół dwóch tradycji – warszawskiej i opolskiej. W części centralnej wystąpienia przyglądam się temu, 
co obie szkoły łączy, a także dzieli. Szczególnie interesują mnie takie aspekty, jak: 1) tradycja obu szkół, 2) metodologie 
proponowane oraz praktykowane w obu szkołach. Dostrzegam, że tradycja warszawska tworzona jest przez zespół badaw-
czy, skupiony wokół już drugiego pokolenia naukowców. Tradycja opolska z kolei skupiona jest wokół jednego badacza, 
którego idee powracają co jakiś czas do prac innych teoretyków, spoza szkoły opolskiej. W kontekście metodologii – podkre-
ślam, że szkoła warszawska proponuje szereg rozwiązań, jednocześnie je praktykując. Jeśli zaś idzie o tradycję opolską – 
jej rozwiązania praktyczne zostały zrealizowane w jednej publikacji Stanisława Gajdy. Na samym końcu omawiam teoretycz-
ne oraz filozoficzne zaplecze obu szkół i zastanawiam się, przed jakimi wyzwaniami stoją. 
 
Wójcikowska-Wantuch Paulina, dr 
Eksperymenty językowe w bajkach Ludmiły Pietruszewskiej 
 
Ludmiła Pietruszewska jest jedną z najważniejszych pisarek współczesnej Rosji. Tworzy nieprzerwanie od lat 60. XX wieku. 
Uważana jest za eksperymentatorkę, nie ustaje w poszukiwaniu nowych środków wyrazu, próbuje swoich sił w rozmaitych 
gatunkach literatury i sztuki. Zamiłowanie do językowych eksperymentów i filozofię języka jako materiału, który można do-
wolnie kształtować, pisarka odziedziczyła po sławnym dziadku - lingwiście Nikołaju Jakowlewie. Inspiruje się również poezją 
awangardową, twórczością grupy OBERIU, językiem pozarozumowym Wielimira Chlebnikowa. Jest autorką cyklu bajek 
lingwistycznych o Kałuszy i Kałuszątkach zatytułowanego Пуськи бятые, napisanego w całości w języku rocznego dziecka. 
Przedmiotem niniejszego referatu będą bajki z cyklów Дикие животные сказки, Морские помойные рассказы и Пуськи 
бятые oraz utwory ze zbioru Пограничные сказки для котят. Interesuje mnie sposób, w jaki Ludmiła Pietruszewska 
eksperymentuje z językiem, po jakie środki sięga i jakie mechanizmy językowe wykorzystuje. 
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Wrona Joanna, mgr 
Лексика пограничников в аспекте американизаций языка и культуры 
 
В статье рассматривается проблема влияния феномена американизаций языка и культуры на лексику 
использованную пограничной службой. 
С 2004 года, восточная граница Польши стала границей Европейского Союза. В связи с этим поменялись 
юридические законы. Начали существовать принятые на западе, общие понятия направления деятельности, 
системы безопасности, экологические знаки, различные программы и много других распоряжении и договоров.  
Обще употребляемым языком стал английский язык. В многих областях жизни можем наблюдать заимствования не 
только общей лексики но и терминологий. Касается это также языка пограничников. 
В современных публикациях термин американизация понимается как процесс, через который утверждаются 
американские культурные ценности в других странах в том числе и английский язык.      
 
Zając-Haduch Karina, dr  
У страха велики глаза.  Językowo-kulturowy obraz strachu w lingwokulturze rosyjskiej 
 
Jednym z najistotniejszych źródeł kulturologicznych informacji o obrazie świata danej wspólnoty językowej jest analiza psy-
chologicznych przejawów stanów emocjonalnych, zakorzenionych w języku jako systemie znaków. W rosyjskiej świadomości 
językowej strach, jako uczucie fundamentalne, uznawane za pierwotny regulator zachowań społecznych, posiada cechy 
uniwersalne, jednocześnie jednak, stanowiąc element określonej kultury, charakteryzuje się pewnym stopniem odmienności, 
specyficznymi wyobrażeniami związanymi z doświadczaniem stanów lękowych.  
Celem podejmowanych badań jest próba odtworzenia na podstawie źródeł leksykograficznych zdeterminowanego kulturowo 
obrazu strachu zawartego w języku ogólnym i skonfrontowanie go z obrazem idiolektalnym, wyłaniającym się z rosyjskich 
tekstów autorskich, które współtworzą, wzbogacają rozwijają wspólnotowo kształtowany, intersubiektywny sposób postrze-
gania wybranego elementu rzeczywistości pozajęzykowej.  
Za podstawę analizy przyjęta zostaje teoria narracyjności jako kategorii zespalającej poszczególne elementy wiedzy, wyra-
żanej za pośrednictwem języka, a zatem nadającej spójność językowo-kulturowemu obrazowi świata. W świetle tej koncepcji  
językowo-kulturowy obraz świata jest pojmowany jako dynamiczna, wielowątkowa narracja, uzależniona od przyjmowanych 
punktów widzenia, intencji, postaw oraz przyjętych w danej kulturze sposobów konceptualizacji, kategoryzacji i aksjologizacji 
rzeczywistości.  
Konstruowaniu obrazu strachu w lingwokulturze rosyjskiej posłużą różnorakie struktury języka: poczynając od badania ukła-
dów znaczeń wyrazów, zachodzącej pomiędzy nimi charakterystycznej łąсzliwości, pozwalającej ustalić zawartą w języku 
hierarchię wartości, poprzez analizę warstwy znaczenia (konotacji semantycznych), w której odzwierciedlenie znajdują sys-
temy wierzeń, przekonań i norm etyczno-estetycznych właściwych dla danej społeczności.  
 
Zalizna Kateryna, studentka 
A sociocultural perspective on use and translation of the Ukrainian honorifics «пан», «пані» and «панове» in con-
temporary discourse 
 
This article investigates how cultural and social history finds its reflection in language and determines speakers’ choice  
of linguistic means. It will provide evidence from sociocultural analysis of the use of the Ukrainian honorifics “пан» (“pan”), 
“пані” (“pani”) and “панове” (“panove”) both in formal and non-formal settings discussed in online newspapers, articles,  
and in one online discussion forum. Being linked and determined by self and other perception, by identity, the use of honor-
ifics develops and changes with the time reflecting the mainstream cultural tendencies in society, thus it can be both a tool 
and an outcome of culture construction. As a traditional way of addressing a person in prerevolutionary Ukraine, the honor-
ifics in question acquired their ambiguous connotation during the period of the Soviet Union and were substituted  
by an ideologically relevant honorific “товариш” (“comrade”). Reintroduction of “пан» (“pan”) and its singular feminine and 
plural forms in contemporary Ukrainian discourse raised a number of discussions among scholars and Ukrainian language 
speakers regarding its conformity to new cultural realities within the country. Apart from potential issues with their use in 
speech, these honorifics can be considered as challenging for translation practices in contexts where their ambiguous con-
notation is displayed. Translation challenges in choice between shifts in cohesion and coherence, necessary for accurate 
conveying of the intended meaning of the message, will be discussed based on the lyrics of the song of a contemporary 
Ukrainian band Skryabin “A Letter to Presidents of Ukraine”.  
 

Zięba-Plebankiewicz Monika, dr  
Procesy morfologiczne w nazwach marek handlowych 
 
Wybór nazwy dla marki handlowej jest sprawą istotną dla rozwoju firmy. Powinna ona być na tyle rozpoznawalna i frapująca, 
by zachęcić konsumentów do zakupu produktu. Jeśli zaś nazwa marki okaże się nietrafiona,  może wręcz klientów zniechę-
cić. Artykuł poświęcony jest sposobom tworzenia nazw marek w polskich firmach odzieżowych, w kontekście wpływu global-



22 

 

nej gospodarki na rodzimy rynek. Firmy odzieżowe w szczególny sposób polegają na wywarciu wrażenia „światowości” tak, 
by klient kupując ich ubrania czuł się częścią wielkiego świata mody. Nazwy marek w tej branży charakteryzują się różno-
rodnością, zawierając tak nazwy jednowyrazowe, jak i te składające się z dłuższych zwrotów, budowanych na podstawie 
prostych zapożyczeń z języków obcych, głównie z języka angielskiego i włoskiego, jak i bardziej złożonych procesów słowo-
twórczych, często będących też interesującą grą słów. Ciekawe są trendy w wyborze nazw dla marek powstających w cza-
sach transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych w porównaniu z dzisiejszymi preferencjami słowotwórczymi. 
 
Ziętala Grzegorz, dr 
Культурные символы России и их отражение в нейминге брендов российских компаний и изделий 
 
Каждая страна имеет свои символы, которые выделяют ее из множества других стран. Говоря о символах, обычно, 
мы имеем в виду государственный флаг, гимн, герб. Кроме официальных символов существуют такие, которые 
отражают ее культуру и свидетельствуют о специфике жизни народа, ценностях, быту. Для каждого русского  
с Родиной ассоцируются такие слова, как: береза, зима, медведь, чебурашка, гармонь, балалайка, самовар, кремль, 
матрешка, тройка и др. С этими словами ассоциируется также Россия многим иностранцам. Тем временем, многие 
российские компании выбрали эти слова для своих наименований, а также наименований своих изделий. В данной 
статье будут представлены именно такие компании и изделия, которые имеют в своих наименованиях данные слова, 
которые являются культурными символами России и ее народа.  
 
Zmarzlinski Adam, mgr  
The Folkloric Melting Pot: Analyzing the American Tall Tale 
 
In an economically and socially globalized world, where national languages are transformed by today’s lingua franca—
English—fables, fairy tales, and national legends provide a glimpse into the moral past of a shared heritage, be it French, 
Polish, or Chinese. But what happens when individual nation’s stories converge in one location, one melting pot? The result 
can be seen in the American tall tale, a matter-of-fact narration of actual events done through the prism of the unbelievable 
and the exaggerated. Taking several tall tales, such as John Henry, Paul Bunion or Johnny Appleseed, to name a few, I look 
at the cultural and social imagery that spills from those tales, and relate them to the realities experienced by the American 
blue-collar worker and the immigrant from ‘beyond the sea’. By dissecting the ‘man vs. himself’ and ‘man vs. technology’ 
aspect of the tales, whose origins stem from the Industrial Revolution, I provide a thorough glimpse into the narrative struc-
ture of the tales, their symbolism, and, most importantly, their differentiation from the European fairy tales, which often in-
volve the supernatural. Using the work of Bruno Bettelheim, Vladimir Propp, and Jack Zipes, I build a base understating  
of the tall tales to reflect them through the prism of modernity and show that the lessons in these, often dismissed, fables  
are as relevant today, as they were when they were first uttered some 200 years ago aboard whaling ships or during breaks 
from the heat of the steel mill. 
 
Żarska Anna, dr  
Wykorzystanie psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych teorii emocji w nauczaniu języka obcego 
 
Artykuł zawiera przegląd badań naukowych dotyczących problematyki emocji prowadzonych przez przedstawicieli różnych 
dziedzin nauki: psychologów, socjologów oraz pedagogów. Rezultaty owych badań stanowią cenne źródło wiedzy na temat 
procesu uczenia się ujmowanego w odniesieniu do poszczególnych uczących się jako odrębnych jednostek, ale także jako 
osób pracujących i funkcjonujących w grupie.  
Analiza osiągnięć poszczególnych dziedzin nauki oraz doświadczenie dydaktyczne pozwoliły autorce na sformułowanie 
wniosków i pewnych spostrzeżeń dotyczących stricte procesu akwizycji języka obcego. Zaowocowało to wypracowaniem 
systemu w nauczaniu języka obcego, opartego o wykorzystanie metod i technik akcentujących znaczenie  emocji w procesie 
dydaktycznym jako jednego z głównych, wręcz nieodzownych czynników sprzyjających jego optymalizacji. Mamy tu na myśli 
między innymi podejście autonomiczne, niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych, teatralizację procesu dydak-
tycznego, a także autorskie techniki, wypracowane w pracy ze studentami filologii rosyjskiej. 
 


