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PROGRAM FINAŁU AKCJI

TO NASZ JĘZYK II
Dzień I

Dzień II

Dzień III

26 X | piątek

5 XI | poniedziałek

6 XI | wtorek

10.00–10.15
10.15 –11.15

10.00 –11.00

Rozpoczęcie
Agata Hącia, Co złodziej, który miał
nogi ciekawe, trzymał w piwnicy
(spotkanie otwarte)

11.15 –12.15

11.00 –12.00

14.15 –15.45

Kinga Białek, Mój głos ma moc

w natarciu (spotkanie otwarte)
Aneta Załazińska, Budowanie
porozumienia. Słowa i gesty
(warsztaty dla młodzieży)

argumentacyjnych (warsztaty

12.00 –13.00

autoprezentacji (warsztaty

Izabela Winiarska-Górska, Jarosław

dla młodzieży)

międzywojennym (spotkanie otwarte)
13.00 –14.00

Patryk Kuniszewicz, Sztuka

13.00 –14.30

dla młodzieży)

Górski, Język polski w dwudziestoleciu

(warsztaty dla nauczycieli)

Maciej Czeszewski, Nowe wyrazy

12.00 –13.00

– krótki trening twórczości (warsztaty

Magdalena Majdak, Emisja głosu

11.00 –12.00

– warsztaty tworzenia tekstów

Bartek Chaciński, Język polski ery

Biserka Čejović, Radość pisania

Górski, Błyskawiczne dzieje polszczyzny
(spotkanie otwarte)

obrazkowej (spotkanie otwarte)
12.15 –13.15

Izabela Winiarska-Górska, Jarosław

dla młodzieży) – część I
Patryk Kuniszewicz, Sztuka

14.30 –16.00

autoprezentacji (warsztaty

Justyna Czechowska, Majstrując

dla młodzieży) – część II

w dwóch językach, czyli czym zajmuje
się tłumacz literatury (warsztaty dla
młodzieży)

MACIEJ CZESZEWSKI

fot. archiwum prywatne

DR AGATA HĄCIA
Uniwersytetu

fot. archiwum prywatne

Maciej Czeszewski – językoznawca, doktorant w Instytucie Języka Pol-

Językoznawca,

Warszawskiego.

Dziennikarz radiowo-telewizyjny. Obecnie związany z Polskim

związanych z najnowszym słownictwem w polszczyźnie, wyrażeniami

polszczyźnie. Specjalizuje się w zagadnieniach kultury języka.

wcześniej prowadzący „4 Pory Roku” i „Lato z Radiem” na antenie

skiego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach

wykładowca

fot. Marek Straszewski

PATRYK KUNISZEWICZ

Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych poświęconych

Radiem. Autor programów popularnonaukowych w Czwórce,

erudycyjnymi w języku oraz frazeologią europejską. Twórca Obserwatorium Językowego

Współautorka ogólnopolskich badań dydaktycznych; wieloletnia współprowadząca

radiowej Jedynki. Związany z Radiem od 2001 roku, prowadził audycję dziecięco-

mującej słownik neologizmów polskich powstałych po 2000 r.; redaktor fanpejdża Nowe

Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego oraz Zespołu Języka w Mediach Rady Języka

z prowadzących magazyn młodzieżowy „Raj” emitowany raz w tygodniu na antenie

Uniwersytetu Warszawskiego (www.nowewyrazy.uw.edu.pl), platformy internetowej obejWyrazy w portal Facebook (www.facebook.com/nowewyrazy). Autor m.in. Słownika polszczyzny potocznej (2006, wyd. 2 – 2008). Współautor (z Katarzyną Foremniak) słownika

Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych (2011). Popularyzator
języka polskiego w mediach, m.in. współredaktor cyklu Ogarnij polski w Jedynce Polskiego Radia (www.polskieradio.pl/7/6149).

poradnię językową UW. Członkini jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz

Polskiego. Autorka oraz recenzentka podręczników szkolnych. Popularyzatorka języka
polskiego m.in. jako wieloletnia współpracownica Polskiego Radia.

Jej książka Co robi język za zębami? Poprawna polszczyzna dla najmłodszych zdoby-

ła w 2017 r. nagrodę główną w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” organizowanym
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz nominację do Mądrych Książek roku 2017
– konkursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Fundację Euklidesa.

DR HAB. IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA

fot. Sylwia Rudolf

Historyk języka z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji
językoznawczych poświęconych reformacji i dawnej polszczyźnie.

Założycielka i prezes Fundacji PRO.PL.

DR MAGDALENA MAJDAK

fot. Katarzyna Rybczyńska

Autorka programu studiów Kształcenie głosu i mowy USWPS, nauczyciel

programu „Ojczysty – znam, lubię, szanuję” i ukazuje najistotniejsze momenty i zjawiska

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Warszawie (w klasie fortepianu

w dziejach języka polskiego.

JAROSŁAW GÓRSKI

Dziennikarz i recenzent literacki, autor książek dla dzieci. Redaktor
literatury oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wieloletni

nauczyciel w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, prowadzi

wykłady propagujące literaturę, sztukę i humanistykę a także umiejętności dziennikarskie
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

KINGA BIAŁEK

Wykładowczyni Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, tutorka nauczycieli języka
polskiego, badaczka edukacji. Sercem i duchem – polonistka. Mól

książkowy i propagatorka czytelnictwa.

BARTEK CHACIŃSKI

Dziennikarz, redaktor działu kultury „Polityki”, wcześniej m.in.
w „Przekroju” i „Machinie”. Stale współpracuje z radiową Dwójką
i prowadzi muzyczny blog Polifonia. Autor książki „Wyż nisz” i serii

„Słowników najmłodszej polszczyzny”.

komputerowych FIFA Interactive World Cup, konferansjerem podczas HEYAH Logitech

Cybersport, gospodarzem i prowadzącym międzynarodowe zawody Stihl Timbersports
w Poznaniu. Przez długi czas moderował spotkania na dużej scenie Empiku z takimi

gośćmi, jak: Maryla Rodowicz, Kazik, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Zakościelny,

JUSTYNA CZECHOWSKA

fot. Kuba Ociepa

i rytmiki na Wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym). Ukończyła studia w zakresie filologii

na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji

polskiej i słowiańskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie

(STL). Przełożona przez nią książka Kristin Berget Der ganze Weg znalazła się w finale

absolwentką Podyplomowego Studium Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego.

Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. Przewodnicząca

Zagadnieniem głosu zajmuje się od kilkunastu lat, poświęca mu działalność zarówno
naukową, jak i popularyzatorską. Przewodniczy Kołu Miłośników Żywego Słowa przy
Oddziale Warszawskim TMJP, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz
Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium
PAN. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim.

kapituły konkursu Lew Hieronima, a od października 2017 prezeska STL.

DR HAB. ANETA ZAŁAZIŃSKA

fot. archiwum prywatne

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, wykładowca w Krajowej Szkole Sądow-

fot. archiwum prywatne

Polonistka, bibliotekoznawca, autorka programów edukacyjnych dla
młodzieży, integrujących wiedzę o języku i literaturze z innymi dziedzinami

nauki i sztuki. Promuje czytelnictwo wśród dzieci poprzez współpracę

z bibliotekami, prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii, przygotowywanie uczniów

do konkursów literackich. Pracuje w komisji Małopolskiego Konkursu Humanistycznego

DOFINANSOWANO W RAMACH PROGRAMU
NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH 2018

drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Od 2015 r. współtworzy program

Językoznawca, adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale

oraz w jury Festiwalu Artystycznego „Talenty” w Wadowicach.

fot. Olga Szaczkus

z publicznością. Prowadził Pikniku Naukowy Polskiego Radia, był gospodarz turniejów

Literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego,

BISERKA ČEJOVIĆ
fot. Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej

Armia”, emitowany raz w tygodniu. Jest także konferansjerem i moderatorem spotkań

emisji głosu, pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN. Absolwentka

obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z dziedziny językoznawstwa. Jest także
fot. archiwum prywatne

TVP 1. Później prowadził program w telewizji Polsat Play i Polsat News „Nowoczesna

Dariusz Szpakowski czy Włodzimierz Szaranowicz.

Współautorka, wraz z Jarosławem Górskim, serii filmów animowanych

pt. „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”. Animacja rysunkowa powstała w ramach

-młodzieżową w Radiu dla Ciebie. Związany także z telewizją. Był gospodarzem i jednym

nictwa i Prokuratury. Członek: Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Zespołu Kultury Żywego Słowa i Koła Współpracowników Zespołu

Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Języko-

znawczego. Autorka książek: Obraz. Słow. Gest (2016), Niewerbalna struktura dialogu
(2006), Schematy myśli wyrażane w gestach (2001), Retoryka podręczna (2005), Retoryka
codzienna (2010) oraz Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna (2018) (współautor: Mi-

chał Rusinek). Wraz z Michałem Rusinkiem napisała książkę dla dzieci Co ty mówisz?!
Magia słów czyli retoryka dla dzieci (2013).

PATRONAT

Juror konkursów krasomówczych, dydaktyk w zakresie językoznawstwa, retoryki

i komunikacji interpersonalnej, współautorka gimnazjalnych podręczników do języka
polskiego. Zainteresowania naukowe: semantyka i pragmatyka mowy, filozofia języka

i teoria komunikowania (badania dotyczące komunikacji niewerbalnej oraz gestów
towarzyszących mowie).
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