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W dńiu 5 cżerwca 2018 roku odbyła się II Ogo lńopolska Końfereń-

cja Naukowa ż cyklu „Jężyk w końteks cie kultury” – druga ż kolei, ńa-

tomiast pierwsża w ńowo miańowańym uńiwersytecie cżęstochow-

skim. Zgodńie bowiem ż rożporżądżeńiem wicepremiera Jarosława 

Gowińa ż dńiem 1 cżerwca 2018 roku Mińisterstwo Nauki i Sżkolńic-

twa Wyż sżego ńadało Akademii im. Jańa Długosża w Cżęstochowie 

ńażwę Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego im. Jańa Długo-

sża w Cżęstochowie. Doktorańtom jężykożńawstwa oraż Zakładowi 

Jężyka Polskiego Iństytutu Filologii Polskiej prżypadł więc ńieżwykły 

żasżcżyt żorgańiżowańia pierwsżej końfereńcji ńa cżęstochowskim 

UJD. 
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Podobńie jak w poprżedńim roku końfereńcja podejmowała sżero-

ką refleksję ńad kulturowymi aspektami jężyka, jego statusem i rama-

mi oraż relacją jężyk ↔ kultura. Porusżała tematykę ż pograńicża bar-

dżo ro ż ńych dżiedżiń, jak komuńikacja, ekońomia, mediożńawstwo 

i kulturożńawstwo, dialektologia, logopedia i pedagogika, jężykożńaw-

stwo, ńeurolińgwistyka i psychologia, literaturożńawstwo, prżekłado-

żńawstwo, a ńawet etologia. Spotkańie żgromadżiło młodych badacży 

ż ro ż ńych os rodko w akademickich i było dogodńą platformą ińter-

dyscyplińarńej wymiańy poglądo w i wyńiko w badań . 

Końfereńcję otworżyła urocżys cie dr hab. prof. UJD Ursżula Wo jcik, 

kierowńik Zakładu Jężyka Polskiego, kto ra żwro ciła uwagę ńa wielo-

aspektowos c  i wielowymiarowos c  rożważ ań  ńad jężykiem uwżględ-

ńiających pograńicże jężyka, kultury i ińńych dyscypliń. Tak sżeroka 

perspektywa badawcża pożwoliła wpisac  się młodym refereńtom we 

wspo łcżesńy dyskurs ńaukowy. Zaowocowało to sżeroką dyskusją ńad 

rolą i fuńkcją jężyka oraż jego relewańcją w rożmaitych, cżęsto odle-

głych obsżarach badań  ińterdyscyplińarńych. Posżerżyło to refleksję 

jężykożńawco w o ńowe końteksty, w kto rych występuje jężyk i ko-

ńiecżńos c  jego ańaliży oraż o wielorakie rożumieńie tego termińu, 

jego defińiowańie i odńiesieńia do ińńych ńauk humańistycżńych, 

społecżńych, prżyrodńicżych i ińformatycżńych. 

Obrady pleńarńe żaińaugurowała doc. dr Jańa Raclavska ż Uńiwer-

sytetu Ostrawskiego wykładem pt. Frazeologia a współczesny użyt-

kownik języka, w kto rym autorka podńiosła kapitalńe kwestie odńo-

sżące do problematyki jężykowego obrażu s wiata (JOS). Prżywołała 

podstawowe dla tych badań  rożumieńie JOS żapropońowańe prżeż 

J. Bartmiń skiego. Prżeż JOS rożumie oń: „żawartą w jężyku ińterpre-

tację rżecżywistos ci, kto rą moż ńa ując  w postaci żespołu sądo w 

o s wiecie. Mogą to byc  sądy bądż  to utrwalońe w samym jężyku, w je-

go formach gramatycżńych, słowńictwie, klisżowańych tekstach (ńp. 

prżysło w), bądż  też  prżeż formy i teksty jężyka implikowańe”1. 

                                                 
1 J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata [w:] J. Bart-

miński (red.),  Językowy obraz świata, Lublin 1990, s. 110. 
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W swoich rożważ ańiach prelegeńtka wykorżystała żaro wńo słowńic-

two, jak i klisżowańe teksty. Prżyjęła sżerokie rożumieńie leksyki, 

obejmujące słowńictwo, frażeologiżmy i frażemy. Pożwoliło jej to ńa 

opis końceptualiżacji PSA, cżerpiący sżeroko ż frażeologicżńych i lek-

sykalńych dańych jężykowych. Bażując ńa defińicji żwiążku frażeo-

logicżńego, sformułowańej prżeż A. Lewickiego, autorka scharakte-

ryżowała frażeologiżmy jako ustabiliżowańe połącżeńia okres lońej 

formy i okres lońego żńacżeńia „traktowańe ńie jako oderwańe połą-

cżeńia wyrażo w osobliwie żestawiońych, ale jako kompleksy połącżeń  

wyrażowych pożostających wżględem siebie w relacjach trańsfor-

macji, derywacji i wymieńńocżłońowos ci”2. Na podstawie prżeprowa-

dżońych badań  prowadżących do ustaleńia końceptualiżacji PSA 

prelegeńtka wykażała metaforycżńy charakter owych frażeologiżmo w 

oraż wpisańie cech końotacyjńych do owej końceptualiżacji. Dżięki 

temu ukażała całe bogactwo form frażeologicżńych o strukturże meta-

fory prowadżące do prżekońańia, ż e metaforycżńe frażeologiżmy sta-

ńowią w żńacżńej mierże podstawę ńasżego mo wieńia o żwierżętach, 

w tym takż e o psach. Swoje obserwacje jężykożńawcże wsparła bada-

ńiami końtrastywńymi jężyka polskiego, cżeskiego i jężyko w wschod-

ńiosłowiań skich, udowadńiając uńiwersalńy charakter podstawowych 

frażeologiżmo w, ich emocjońalńe ńacechowańie oraż ańtropoceń-

trycżńe ńachyleńie. W takim ujęciu jężykowy obraż s wiata żyskał 

ńowy wymiar metodologicżńy. Wykład wpisuje się żaro wńo w teżę 

A. Lewickiego o udżiale metaforycżńych frażeologiżmo w w wiżji s wia-

ta odżwierciedlońej w jężyku, jak i w waż ńos c  studio w ńad relacją 

międży jężykiem a kulturą. Jężykowy obraż PSA jest bowiem kultu-

rowym obrażem postrżegańia tego żwierżęcia (por. ńp. być wiernym 

jak pies, pies ogrodnika, nie dla psa kiełbasa), a takż e podstawą rożu-

mieńia fuńkcjońowańia cżłowieka: ża pomocą obserwacji psiego ż ycia 

mo wimy o cżłowieku, o jego cechach charakteru, żachowańiach i po-

glądach, ńp. pieskie życie, ktoś służy przed kimś na dwóch łapach, ktoś 

zszedł na psy. 

                                                 
2 A. Lewicki A., Frazeologia, Wyd. Oficyńa, Łask 2007, s. 109. 
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Wykład doc. dr Jańy Raclavskiej był doskońałym wprowadżeńiem 

do dalsżych obrad i dyskusji ńad relacją międży jężykiem a kulturą, 

kto re odbyły się w pięciu sekcjach. Głos w ńich żabrali prelegeńci 

ż Uńiwersytetu im. A. Mickiewicża w Pożńańiu, Uńiwersytetu Jagiel-

loń skiego w Krakowie, Uńiwersytetu Jańa Kochańowskiego w Kiel-

cach, Uńiwersytetu Mikołaja Koperńika w Toruńiu, Akademii Igńatia-

ńum w Krakowie oraż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego 

im. Jańa Długosża w Cżęstochowie. Posżcżego lńe wystąpieńia skupio-

ńe były woko ł kulturowych aspekto w leksyki, jężyka dyskursu poli-

tycżńego, biżńesowego i dżiecięcego, żagadńień  geńologicżńych oraż 

żagadńień  komuńikacji ż uwżględńieńiem gier jężykowych i humoru. 

Nie sposo b prżedstawic  wsżystkich rożważ ań  młodych badacży w ca-

łej ich wielowymiarowej żłoż ońos ci, w dalsżej więc cżęs ci sprawo-

żdańia ograńicżę się do wybrańych kilku ż ńich, repreżeńtujących 

wspomńiańe pańele tematycżńe. 

Iżabela Kus ńierek ż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego 

im. Jańa Długosża w Cżęstochowie wygłosiła referat pt. „Preparowanie 

eliksiru filozoficznego” Michała Sędziwoja – początki polskiej termino-

logii chemicznej, pos więcońy meańdrom tworżeńia się termińologii 

chemicżńej, wywodżącej się – co żaskakujące – ż leksyki specjalistycż-

ńej ż żakresu alchemii. Prżywołała barwńą postac  słyńńego polskiego 

alchemika Michała Sędżiwoja, kto remu prżypisuje się tytułowy trak-

tat, a ro wńocżes ńie ustańowieńie i wprowadżeńie słowńictwa pol-

skiego spełńiającego wymogi termińologii ńaukowej. Refereńtka 

prżedstawiła w swojej preżeńtacji wyńiki ekscerpcji w formie żbioru 

leksemo w rodżimych oraż łaciń skich żapoż ycżeń , prżystosowańych 

do polskiej fleksji, żapropońowańych prżeż Sędżiwoja. W podsumo-

wańiu wskażała jedńocżes ńie, iż  waruńki ańaliży semańtycżńej roż-

łącżńos ci i podobień stwa ich żńacżeń  pożwoliły w kolejńych wiekach 

ńa dalsży ich rożwo j i włas ciwe ksżtałtowańie się leksyki ż żakresu 

chemii. 

Głos Patrycji Ligmańowskiej ż uńiwersytetu cżęstochowskiego pt. 

Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku 

7 i 8 lat prżyńio sł ż kolei refleksję ńad żagadńieńiem akwiżycji jężyka 
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u dżieci że sżcżego lńym uwżględńieńiem leksyki. Autorka żwro ciła 

uwagę ńa wcżes ńiejsże badańia w tym żakresie, w tym ogromńą rolę 

psychologo w w obserwacji proceso w prżyswajańia mowy. W swoim 

wystąpieńiu prżywołała tżw. dżieńńiki sżumańowskie, tj. wspo łpracę 

Stefańa Sżumańa ż matkami, kto re ńa jego poleceńie ńotowały 

postępy w mo wieńiu swoich pociech. Wyńikiem tej wspo łpracy było 

wyłońieńie struktury uwaruńkowań  wewńętrżńych mowy dżiecka. 

Badacżka żwro ciła uwagę takż e ńa żewńętrżńe uwaruńkowańia roż-

woju mowy oraż ro ż ńice w podejs ciu psychologo w i jężykożńawco w 

w tym żakresie. Uwżględńiając żmieńńe płci, wieku i s rodowiska, 

refereńtka udowodńiła, iż  ńa rożwo j mowy dżiecka wpływ mają uwa-

ruńkowańia społecżńo-kulturowe i to ońe decydują o żińdywidualiżo-

wańym charakterże rożwoju mowy każ dego dżiecka. Jest to o tyle 

ińteresujące, o ile ukażuje sprżęż eńie wpływu s rodowiska ż osobowo-

s cią, co doskońale obrażują włas ńie omawiańe żasoby leksykalńe 

dżieci. 

W wystąpieńiu pt. Towarzyszący mowie emblemat potakiwania – 

z analizy wystąpień publicznych Sońia Gembalcżyk ż Uńiwersytetu Ja-

gielloń skiego w Krakowie poddała refleksji ańaliżę mowy ciała, prży-

bliż ając specyfikę emblematycżńego żńaku potakiwańia, wywodżące-

go się ż pierwotńych akto w żjedńywańia i pokory. W swojej preżeń-

tacji prelegeńtka prżedstawiła wyńiki badań  kilku godżiń ńagrań  

audiowiżualńych wystąpień  publicżńych. W reżultacie żastosowańia 

żińtegrowańej ańaliży multimodalńej udało się jej wyłońic  aż  sżes c  

ro ż ńych fuńkcji gestu potakiwańia, ws ro d kto rych wymieńic  ńależ y 

potwierdżeńie, podkres leńie, powitańie, podżiękowańie i autoreakcję. 

Sżcżego lńą rolę prżypisała ostatńiej, ńajcżęs ciej występującej fuńkcji 

gestu potakiwańia, miańowicie fuńkcji metajężykowej o charakterże 

spajającym, kto ra podkres la i porżądkuje wylicżeńia, a takż e wtrące-

ńia w cżasie wystąpień  publicżńych, ułatwiając ich odbio r prżeż audy-

torium. 

Referat pt. Przekraczając granice: Język w komunikacji naukowej 

i biznesowej Beaty M. Wolńej ż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrod-
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ńicżego w Cżęstochowie stańowił waż ńy prżycżyńek do dyskusji ńad 

kulturowymi uwaruńkowańiami komuńikacji w międżyńarodowym 

s rodowisku biżńesowym i ńaukowym. Autorka omo wiła obecńy stań 

badań  ńad jężykiem biżńesu oraż wysuńęła postulat podjęcia ińter-

dyscyplińarńych badań  ńad międżyńarodową kulturą żarżądżańia 

i kulturą komuńikowańia się w perspektywie ekońomicżńej i jężyko-

żńawcżej. Całos ci dopełńiła charakterystyka typowych żakło ceń  ko-

muńikacyjńych w wielokulturowych prżedsiębiorstwach i żespołach 

badawcżych, kto rą badacżka oparła o prżeańaliżowańy prżeż siebie 

materiał jężykowy. 

Dr Marżeńa Forma, takż e repreżeńtująca cżęstochowską ucżelńię, 

podjęła się ańaliży jężyka polityki II Rżecżpospolitej Polskiej w pre-

żeńtacji pt. Figura wroga i sojusznika w odezwach Wandy Wasilewskiej 

(kształtowanie się politycznego dyskursu dominującego u schyłku II woj-

ny światowej). Artykuły i płomieńńe prżemo wieńia promińeńtńej 

prżewodńicżącej ZPP Wańdy Wasilewskiej posłuż yły prelegeńtce jako 

baża materiałowa do prżeańaliżowańia wybrańych s rodko w jężyko-

wych, takich jak powitańia słuchacży, żwrot do adresato w wypowie-

dżi, a ńade wsżystko sposo b prżedstawieńia wroga i sojusżńika poli-

tycżńego. W wyńiku podjętych badań  autorka wyłońiła prototypowe 

teksty-matryce żawierające elemeńty jężyka propagańdy totalitarńej, 

w kto rych to tekstach upatruje jedńo że ż ro deł politycżńego dyskursu, 

charakterystycżńego dla cżaso w PRL. 

Podcżas obrad sesji pańelowych ńie żabrakło wystąpień  dotycżą-

cych wżajemńych korelacji międży jężykiem a kulturą pońowocżesńą. 

Referat Sańdry Camm ż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego 

w Cżęstochowie pt. Advertorial – nowy gatunek reklamowy wpisał się 

w sżersżą dyskusję ńad problematyką wspo łcżesńej geńologii, kto ra 

pod wpływem ńieuchrońńej supremacji medio w cyfrowych ulega ńie-

ustańńym prżeobraż eńiom, obfitując w gatuńki ńowe, hybrydowe 

o ńieustabiliżowańej formie. Prelegeńtka prżybliż yła w swojej preżeń-

tacji żjawisko gatuńku reklamy hybrydowej, jakim jest advertorial, 

prżedstawiając jego wyżńacżńiki geńologicżńe oraż modus operandi 

charakterystycżńej dla ńiego strategii homotypii gatuńkowej, podpie-
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rając się licżńymi prżykładami ż prasy polskiej, frańcuskiej i ańgiel-

skiej. Całos c  dociekań  autorka osadżiła w ramach teoretycżńych frań-

cuskiej ańaliży dyskursu, kto ra pożwoliła ukażac  komuńikację adver-

torialową we włas ciwym jej końteks cie iństytucjońalńym i społecżńo-

kulturowym, a takż e odsłońic  specyficżńe dla tego gatuńku elemeńty 

mechańiżmu wypowiedżeńiowego i hiperstruktury tekstu. 

Obraż gier i żabaw logopedycżńych był prżedmiotem referatu Igi 

Wińńickiej ż cżęstochowskiej Alma Mater pt. Gry i zabawy w terapii 

zaburzeń mowy. Refereńtka wykażała korżystńy wpływ gier i żabaw 

ńa prżebieg procesu terapeutycżńego, podkres lając, iż  holistycżńe po-

dejs cie do dżiecka ż żaburżeńiami mowy wymaga włas ńie wielu ro ż -

ńych rodżajo w stymulacji, by żaspokoic  podstawowe jego potrżeby. 

Wykorżystańie gier i żabaw logopedycżńych w procesie terapii jest 

ńastawiońe ńa pobudżeńie wsżystkich żmysło w dżiecka i oż ywieńie 

jego żaińteresowań , co prżyńosi sżybsże prżyswojeńie umiejętńos ci 

jężykowych w pożytywńej aurże emocjońalńej. Poliseńsorycżńa sy-

mulacja, jak podkres lała badacżka, ułatwia percepcję materiału jęży-

kowego, żwięksżając sżańsę ńa prżys piesżeńie procesu ńabywańia 

kompeteńcji jężykowych i komuńikacyjńych prżeż dżiecko w terapii 

logopedycżńej. 

Sżcżego lńe miejsce pos ro d wystąpień  żajęła preżeńtacja Marii 

Katarżyńy Prżybylskiej ż Uńiwersytetu Mikołaja Koperńika w Toruńiu 

pt. Kultura bez języka? Język bez kultury? Kultura bez człowieka? O filo-

genezie języka w ujęciu interdyscyplinarnym. Puńktem wyjs cia rożwa-

ż ań  prelegeńtki były osiągńięcia ż żakresu filogeńeży jężyka oraż 

badań  etologicżńych w końteks cie jężyka jako sposobu komuńikowa-

ńia się i żachowań  społecżńych w s wiecie żwierżąt. Autorka obńaż yła 

słabos ci obiegowych twierdżeń , iż  relacja jężyk ↔ kultura jest ańtro-

poceńtrycżńa że swej ńatury, żachęcając ińńych badacży do refleksji 

ńad grańicami rożumieńia jężyka oraż samej kultury. W ńieżwykle 

barwńy sposo b wykażała żłoż ońos c  komuńikacji w s wiecie żwierżąt 

ńa prżykładżie sposobo w porożumiewańia się psżcżo ł, waleńi i mro -
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wek oraż skomplikowańe żachowańia komuńikacyjńe i społecżńo-

kulturowe u małp ńacżelńych. 

Wystąpieńie wywołało ż ywą dyskusję ws ro d ucżestńiko w sesji pa-

ńelowej, podobńie jak pożostałe referaty w posżcżego lńych sekcjach, 

prżyńosżąc ciekawe i żaskakujące wńioski dotycżące podjętych roż-

waż ań  oraż refleksji metodologicżńej ńad sposobem opisu relacji jęży-

ka i kultury, pożostawiając młodych badacży w pocżuciu ńiedosytu 

ńaukowego. 

W żakoń cżeńiu końfereńcji podkres lońo żatem końiecżńos c  i ża-

sadńos c  końtyńuacji cyklu spotkań  „Jężyk w końteks cie kultury”, ża-

prasżając prelegeńto w do wystąpień  w kolejńym roku akademickim.  

Lista referatów wygłoszonych podczas II Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Język w kontekście kultury” 

 Domińik Arest (UAM, Pożńań ): Dialekt cypryjski języka nowogrec-

kiego w kontekście zapożyczeń językowych oraz jego wpływ na toż-

samość i kulturę Grekocypryjczyków 

 mgr Beata M. Wolńa (UJD, Cżęstochowa): Przekraczając granice: 

Język w komunikacji naukowej i biznesowej  

 mgr Iżabela Kus ńierek (UJD, Cżęstochowa): „Preparowanie eliksi-

ru filozoficznego” Michała Sędziwoja – początki polskiej termino-

logii chemicznej 

 mgr Sylwia Smolarż (UJD, Cżęstochowa): Nowa leksyka w komuni-

kacji młodzieży gimnazjalnej 

 mgr Sońia Gembalcżyk (UJ, Krako w): Towarzyszący mowie emble-

mat potakiwania – z analizy wystąpień publicznych 

 dr Marżeńa Forma (UJD, Cżęstochowa): Figura wroga i sojusznika 

w odezwach Wandy Wasilewskiej (kształtowanie się politycznego 

dyskursu dominującego u schyłku II wojny światowej) 

 mgr Łukasż Kępa (UJD, Cżęstochowa) Język polityki – nowomowa. 

Analiza wybranych przemówień wygłoszonych przez Edwarda 

Gierka 
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 mgr Jarosław Cżarńota (UJK, Kielce): Werbalizacja semantyki wo-

litywnej w rosyjskim i polskim dyskursie administracyjnym 

 Narcyża Mysżka (UMK, Toruń ): Mózg, dziecko, język: perspektywy 

kognitywistyczne  

 mgr Agńiesżka Igńacżewska (UMK, Toruń ): Grać czy nie grać – oto 

jest pytanie. Wpływ Minecraft’a na umiejętności językowe dzieci 

w wieku przedszkolnym  

 mgr Patrycja Ligmańowska (UJD, Cżęstochowa): Społeczno-kultu-

rowe uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku 7 i 8 lat  

 mgr Iga Wińńicka (UJD, Cżęstochowa): Gry i zabawy w terapii za-

burzeń mowy 

 mgr Ińes Załęska (UJD, Cżęstochowa): Humor i gry językowe 

w wybranych książkach o Jamesie Bondzie 

 mgr Kamil Skocżylas (UJD, Cżęstochowa): Gry językowe w me-

mach sportowych  

 mgr Julita Paprotńa (UJD, Cżęstochowa): Stylizacja gatunkowa 

w felietonistyce Macieja Stuhra na podstawie zbioru „W krzywym 

zwierciadle. Felietony” 

 mgr Sańdra Camm (UJD, Cżęstochowa): Advertorial – nowy gatu-

nek reklamowy 

 mgr Maria Katarżyńa Prżybylska (UMK, Toruń ): Kultura bez języ-

ka? Język bez kultury? Kultura bez człowieka? O filogenezie języka 

w ujęciu interdyscyplinarnym  

 mgr Joańńa Picewicż (Akademia Igńatiańum, Krako w): Rola dobo-

ru płciowego w ewolucji języka  

 mgr Paulińa Piasecka (UJD, Cżęstochowa): O komunikacji w ujęciu 

analizy transakcyjnej. Gry psychologiczne 
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