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Plan konferencji 

 

 

08.30-09.00 
rejestracja uczestników  

 

09.00-09.15 
otwarcie konferencji 

powitanie Gości przez Władze Uniwersytetu 
 

                                   obrady plenarne (sala 444) – prowadzenie mgr Magdalena Januszek 
09.15-09.35 mgr Natalia Zborowska (UP) Tajemnice Bostonu - stare gatunki w nowej odsłonie 
09.35-09.55 mgr Natalia Wrzeszcz (UP) Przetrwanie i przemijanie motywów afrykańskich w szkole 
09.55-10.15 mgr Arkadiusz Mastalski (UP) Wierszowe figury i tła. Rola kategoryzacji w kształtowaniu semantyki prozodyjnej 
10.15-10.30 dyskusja 

 
                              obrady plenarne (sala 444) – prowadzenie mgr Natalia Zborowska 

10.30-10.50 
mgr Krzysztof Lewenstam (UW) Zapożyczanie, spolszczanie, przywracanie pamięci - Zmiany w słownictwie polskich 

                                                    korporacji akademickich a historia Polski i języka polskiego w ostatnich dwu stuleciach 
10.50-11.10 dr Małgorzata Kuruc Zmiany w zakresie komunikacji językowej pod wpływem Internetu 
11.10-11.30 mgr Magdalena Januszek (UP) O zwierzętach, które nie znają ortografii 
11.30-11.45 dyskusja 

 
11.45-12.00 przerwa kawowa 



 
                                       OBRADY PANELOWE 

 

 sala 444  
prow. mgr Zborowska 

sala 539 
prow. mgr Wrzeszcz 

sala 541  
prow. mgr Januszek 

sala 550  
prow. mgr Mastalski 

 
12.00-12.20 

 
lic. Magdalena Ryba (UP) 
PRtainment. Cyrk albo 
reputacja 

 
mgr Filip Materkowski (URz) 
„Nic się nie chce zacząć, 
może się już zaczęło” – próba 
syntezy zmian  
w paradygmacie poezji 
polskiej ostatniej dekady XX 
wieku 

 
mgr Michał Mordań (UwB) 
Trwanie i przemijanie w 
kontekście współczesnej 
kultury nazewniczej 

 
mgr Adam Orłowski (URz) 
Fascynacje pograniczem 
 w naukach humanistycznych. 
Postmodernistyczne 
Bieszczady 

12.20-12.40 mgr Anna Wywioł (UP) 
Zwrot ikoniczny w kulturze 
współczesnej. Reklama jako 
zdarzenie wizualne, 
balansujące na granicy sztuki 
wysokiej i popularnej 

mgr Elżbieta Binczycka (UJ) 
Postkolonializm a sprawa 
polska 

mgr Gabriela Nowicka (UJ) 
Przemijanie i trwanie języka  
a arbitralne zachowania 
człowieka Podejmowania 
decyzji w sprawie języka  
w państwie - na przykładzie 
Ukrainy 

mgr Dawid Nowacki (UAM) 
Estetyka w służbie etyki? 
Współczesna proza 
holokaustowa wobec „zwrotu 
etycznego” w badaniach 
literackich 

12.40-13.00 mgr Dominika Popielec 
(UMCS) Wolność we 
współczesnym świecie  
– trwanie czy przemijanie? 

mgr Karolina Pszczoła (UJ) 
Skandal czy postmodernizm? 
– czyli współczesna literatura 
po ukraińsku 

lic. Jadwiga Suwaj (UP) 
Przetrwanie języka na 
przykładzie odrodzenia języka 
hebrajskiego 

mgr Tomasz Szturo (UG) 
„Nowy wspaniały świat”, 
czyli w objęciach genderu 

13.00-13.20 mgr Katarzyna Bielska 
(UMCS) Analiza brutalnej 
wizualizacji w dramatach 
Sary Kane 

mgr Marta Bącała (UW) 
Nowatorstwo czy imitacja? 
Kulturowy dialog w haiku ks. 
Janusza Stanisława Pasierba 
oraz Stanisława Grochowiaka 

mgr Sylwia Motyl (AHE)  
W 80 frazeologizmów 
dookoła języka polskiego  
i niemieckiego 

mgr Agnieszka Dauksza (UJ) 
Pożytki z wielości  
– „w stronę poetyki 
kulturowej” 

13.20-13.40 dyskusja 
 

13.45-14.30 przerwa obiadowa 
 

 
                                                                                                                      
 



                                                  OBRADY PANELOWE 
 

 sala 444  
prow. mgr Januszek 

sala 539  
prow. mgr Zborowska 

sala 541  
prow. mgr Wrzeszcz 

 
14.30-14.50 

 
mgr Karolina Robaczek (UMK)  
Po przełomie, czyli wstęp do 
najnowszego amerykańskiego kina 
autorskiego 

 
mgr Radosław Kurzeja (UP) 
Remodernizm: rewolucja czy 
tylko bunt? 

 
mgr Piotr Pochel (UŚ) 
(Prze)Trwanie romantyzmu  
w później poezji Tadeusza 
Różewicza. Rekonesans 

14.50-15.10 mgr Anna Sikorska (UWr) 
Żywot hiszpańskiej kultury  
w globalnej wiosce. Przemiany 
kulturowe ukazane w filmach Pedro 
Almodóvara 

mgr Piotr Płucienniczak (UJ) 
Podróż na Zachód nie ma końca. 
Teoria modernizacji  
w Polsce 

mgr Edyta Żyrek (UJ)  
Powrót prawdy esencjonalnej? 
Współczesny reportaż literacki 
wobec teorii Melchiora 
Wańkowicza 

15.10-15.30 lic. Jakub Rawski (UZ)  
Moda na wampiry – trwanie czy 
przemijanie? Prolegomena do opisu 
zjawiska 

mgr Przemysław Dudziński 
(UWr) „Powrót do rzeczy”  
w (z)użyciu posthumanistyki  
– znużenie, nadzieje, cynizm  
i próba aksjotycznie 
zorientowanej antropologii 
nauki 

mgr Anna Krawczyk (UŚ) 
Niepopularna brzydota  
i lubiane śliczności – o modach  
i antymodach w książce 
dziecięcej 

15.30-15.50 mgr Magdalena Konopka (UŚ)  
„To nie tak jak myślisz, kotku”  
w reżyserii Sławomira Kryńskiego  
– współczesna komedia dell’arte? 

Karolina Dejko (UJ) 
Czy to, co wielokrotnie 
powtórzone staje się prawdą? 
Krytyczna analiza czteropolowej 
taksonomii stosowanej w 
badaniu zjawiska akulturacji 

mgr Jarosław Ślawski (UP) 
Fenomen Ericha Kästnera na 
przykładzie powieści dla dzieci 
„Emil i detektywi” 

15.50-16.10 mgr Justyna Rybka (UG) 
Ludzie listy piszą… 
Od epistolografii do 
e-epistolografii 

mgr Katarzyna Kaczmarczyk 
(UW) Długie trwanie „neuro-” 
w humanistyce 

mgr Justyna Gorzkowicz (KUL) 
Czy Stanisław Vincenz byłby 
dziś alterglobalistą? 
Przemijanie i trwanie idei 
wspólnotowych w kontekście 
„Powojennych perypetii 
Sokratesa” 

16.10-16.30 dyskusja 
 

16.30-16.45 przerwa kawowa 



 
                                                        

                                                OBRADY PANELOWE 
 

 
sala 444  

prow. mgr Januszek 
 

sala 539 
prow. mgr Zborowska 

sala 541 
prow. mgr Wrzeszcz 

16.45-17.05 mgr Katarzyna Pająk (UO) 
Pomiędzy wolnym rynkiem  
a sprawiedliwością społeczną.  
O zmianie w funkcjonowaniu 
polskiego systemu opieki zdrowotnej 
po 1989r. i jej konsekwencjach dla 
pacjentów 
 

mgr Werona Król (UP) 
Kreatywna kompilacja, czyli 
o eklektyzmie w nauczaniu 
języków obcych 

mgr Małgorzata Major (UG)  
Czy przyszłość telewizji jest 
zagrożona? Nowa media wobec 
epoki analogowej 

17.05-17.25 mgr Marzena Dulowska (UJ) 
Nadzieja po śmierci jako jedno  
z zadań życiowych seniora. 
Implikacje filozofii Rudolfa Steinera 
 

mgr Małgorzata Korbaś (UŚ) 
Poza dobrem i złem  
– dyspozycje do postanowień 

mgr Elwira Kamola (UG)  
Może już za kilkanaście lat 
usłyszymy Gaudeamus Virtual?  
– przemijanie klasycznej wizji 
Uniwersytetu 

17.25-17.45 mgr Hanna Dębska (UJ/UP) 
Od pozytywizmu do zwrotu 
lingwistycznego w prawie. 
Doświadczenia z krytycznej analizy 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
 

mgr Paweł Hess (UJ)  
Gdzie jest religia? Zmiany 
teorii w socjologii religii 

dr Justyna Hołyńska (USz)  
Stare i nowe portale 
społecznościowe 

17.45-18.05 mgr Agata Klima (UEK) 
Przetrwanie i przemijanie 
zobrazowane na podstawie zmian 
zachodzących w wybranych 
zasadach ewidencji działalności 
przedsiębiorstwa 

mgr Konrad Stępnik (UJ)  
Nauki społeczne wobec 
transformacji życia 
rodzinnego 

 

18.05-18.25  
18.30 

sala 444 
podsumowanie obrad 

pożegnanie Gości 
 


