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PROGRAM FINAŁU AKCJI

TO NASZ JĘZYK II
Dzień I

Dzień II

Dzień III

17 X | środa

18 X | czwartek

25 X | czwartek

10.00–10.15
10.15 –11.30

10.00 –11.00

Rozpoczęcie
Rafał Tondera, Dlaczego emoji, LOL,
OMG ani memy NIE są zagładą dla
języka polskiego? (spotkanie otwarte)

11.30 –12.30

Izabela Winiarska-Górska,

Jarosław Górski, Błyskawiczne dzieje
polszczyzny (spotkanie otwarte)

13.00 –14.00

11.00 –12.00

Jarosław Górski, Czy każdy może

12.00 –13.00

Agata Hącia, Co złodziej, który miał

11.00 –12.00

Patryk Kuniszewicz, Sztuka

nogi ciekawe, trzymał w piwnicy

autoprezentacji (warsztaty

(spotkanie otwarte)

dla młodzieży) – część I

Biserka Čejović, Radość pisania

12.00 –13.00

Patryk Kuniszewicz, Sztuka

– krótki trening twórczości

autoprezentacji (warsztaty

(warsztaty dla uczniów)

dla młodzieży) – część II

Joanna Olech, Dynastia Miziołków

13.00 –14.00

Patryk Kuniszewicz, Sztuka

i inne skandale językowe ;)

autoprezentacji (warsztaty

(spotkanie otwarte)

dla młodzieży) – część III

być pisarzem? (warsztaty literackie
dla młodzieży)
14.00 –15.30

Magdalena Majdak, Emisja głosu
(warsztaty dla nauczycieli)

JOANNA OLECH

fot. Tymoteusz Lekler

DR AGATA HĄCIA
Uniwersytetu

fot. archiwum prywatne

Autorka książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorka, graficzka. Publi-

Językoznawca,

Warszawskiego.

Dziennikarz radiowo-telewizyjny. Obecnie związany z Polskim

Powszechnego” i „Nowych Książek”. Od roku 2007 r. jest członkinią

polszczyźnie. Specjalizuje się w zagadnieniach kultury języka.

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

kuje teksty krytyczne o literaturze dziecięcej na łamach „Tygodnika

wykładowca

fot. Marek Straszewski

PATRYK KUNISZEWICZ

Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych poświęconych

Radiem. Autor programów popularnonaukowych w Czwórce,

zarządu Sekcji Polskiej International Board on Books for Young People (IBBY). Jest także

Współautorka ogólnopolskich badań dydaktycznych; wieloletnia współprowadząca

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

wowej (w przygotowaniu), a od roku 2010 ekspertką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego oraz Zespołu Języka w Mediach Rady Języka

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

współautorką podręczników PWN do języka polskiego dla gimnazjum i szkoły podsta-

Laureatka wielu prestiżowych nagród. W 1995 r. jej Dynastia Miziołków zdobyła nagrodę
literacką im. Kornela Makuszyńskiego, a rok później otrzymała tytuł dziecięcego Bestselleru Roku. W 2005 r. Czerwony Kapturek zdobył honorowe wyróżnienie w konkursie Polskiej Sekcji IBBY. W 2006 r. książka Różowy prosiaczek otrzymała wyróżnienie za ilustra-

cje w konkursie Polskiej Sekcji IBBY. W 2008 r. autorka otrzymała nominację do nagrody
wydawców Ikar za propagowanie książek dla dzieci.

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.
Założycielka i prezes Fundacji PRO.PL.

DR MAGDALENA MAJDAK

Historyk języka z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji

Autorka programu studiów Kształcenie głosu i mowy USWPS, nauczyciel

językoznawczych poświęconych reformacji i dawnej polszczyźnie.

Współautorka, wraz z Jarosławem Górskim, serii filmów animowanych

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

Armia”, emitowany raz w tygodniu. Jest także konferansjerem i moderatorem spotkań
z publicznością. Prowadził Pikniku Naukowy Polskiego Radia, był gospodarz turniejów

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,
Dariusz Szpakowski czy Włodzimierz Szaranowicz.

DR HAB. IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA

fot. Sylwia Rudolf

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

fot. Katarzyna Rybczyńska

emisji głosu, pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN. Absolwentka

RAFAŁ TONDERA

fot. archiwum prywatne

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

Tłumacz języków angielskiego i niemieckiego, językoznawca, pisarz

polskiej i słowiańskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie

fanpejdża na Facebooku „Tondera ka-leczy język”, który porusza

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

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

w dziejach języka polskiego.

obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z dziedziny językoznawstwa. Jest także

tematy okołojęzykowe z przymrużeniem oka; redaktor Obserwatorium Językowego UW;

Zagadnieniem głosu zajmuje się od kilkunastu lat, poświęca mu działalność zarówno

w Ojczystym; redaktor kilku blogów językowych (i nie tylko); autor szkoleń i warsztatów

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

absolwentką Podyplomowego Studium Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego.

JAROSŁAW GÓRSKI

naukową, jak i popularyzatorską. Przewodniczy Kołu Miłośników Żywego Słowa przy
fot. archiwum prywatne

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

PATRONAT

Oddziale Warszawskim TMJP, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz
Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium
PAN. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim.

BISERKA ČEJOVIĆ

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
oraz w jury Festiwalu Artystycznego „Talenty” w Wadowicach.

i konferansjer, aktywny propagator pięknej polszczyzny. Założyciel

współprowadzący cykl „Ogarnij polski” w Jedynce Polskiego Radia o nowych słowach
językowych. Zainteresowania naukowe: Internet i jego wpływ na społeczeństwo,
socjo- i psycholingwistyka, akwizycja języka oraz prozodia w przekładzie poetyckim.
Prywatnie miłośnik kultury japońskiej.
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