
Katowice, 7 listopada 2018 r. 

sala Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1 (V piętro) 

10.30-10.50 Uroczyste otwarcie konferencji 
 

10.50-11.10 prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

  Język – historia – humanistyka   

11.10-11.30 prof. dr hab. Aldona Skudrzyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

  Przecinek bezmyślności, kropka nienawiści, czyli determinizm technologiczny  

  a przestankowanie w kulturze odwróconych wektorów 

11.30-11.50 dr hab. Katarzyna Wyrwas (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

  Słownictwo budowlane w „Słowniku  polszczyzny XVI wieku” na tle rozwoju  polskiej  

  i europejskiej kultury materialnej  

11.50-12.10 Dyskusja 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
 
12.40-13.00 mgr Dorota Hamerlok (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

            Wariat, kretyn, szalenica – kilka uwag o semantyce nazw osób przejawiających cechy  

  choroby psychicznej   

13.00-13.20 mgr Wojciech Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)   

                  O sposobie tłumaczenia i łączenia źródeł w Historyi barzo cudnej Krzysztofa Pussmana   

13.20-13.40 mgr Julia Piotrowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

                  „Posiadam majątek, posiadam dzieci” – konceptualizacja pojęcia posiadać na przestrzeni  
  wieków 

13.40-14.00 mgr Dominika Kostecka (Uniwersytet Warszawski) 

  Nazwiska mieszkańców Sejneńszczyzny w okresie Księstwa Warszawskiego (1808-1815) na  
  podstawie ksiąg metrykalnych z parafii Berżniki    

14.00-14.25 Dyskusja 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
              
16.00-16.20 dr Beata Kiszka-Pytel (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

                   Upmany i Anrikleje, Czuje i Nieczuje, czyli o wpływie nazw własnych na interpretację poezji  

  Jana Kasprowicza  

16.20-16.40 mgr Magdalena Błażejewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 

  Język staro-cerkiewno-słowiański jako wzbogacenie warsztatu nauczyciela języka polskiego  

  jako obcego w grupach słowiańskich   

16.40-17.00 mgr Maria Zając (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

                   Składnia dawnych tekstów naukowych z zakresu nauk humanistycznych (na przykładzie  
  artykułów językoznawczych i pedagogicznych) – wstępne rozpoznanie problemu 

17.00-17.20 mgr Aleksandra Mól (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

                              Przysięga jako gatunek urzędowy – wstępne rozpoznanie problemu   

17.20-17.45 Dyskusja 

 

17.45  Zakończenie konferencji                                                    
       Organizator: dr Wioletta Wilczek 

                                   Zakład Historii Języka Polskiego 
    
              

 

 
VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU  

 

BOGACTWO POLSZCZYZNY W ŚWIETLE JEJ HISTORII 


