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Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 

i Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego  

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. 

Polszczyzna wczoraj i dziś – pamięć, inspiracje, perspektywy, 

która odbędzie się w dniach 21 i 22 października 2019 r.  

w budynku neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Bezpośrednią inspiracją do organizacji konferencji jest 60. rocznica powstania Oddziału 

Gdańskiego TMJP, a ponadto pamięć o Profesor Ewie Rogowskiej-Cybulskiej, której działalność 

TMJP była zawsze bliska i która wspólnie z nami planowała świętowanie jubileuszu. Los chciał 

jednak inaczej… Pozostaje nam więc nawiązać do działalności popularyzatorskiej i zainteresowań 

naukowych naszej Koleżanki, które były wielokierunkowe i obejmowały zagadnienia z zakresu 

językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, dotyczyły języka ogólnego i gwary, a ich 

efektem były analizy formalne i semantyczne języka. 

Ta różnorodna tematyka badawcza, podejmowana również w ramach zebrań Oddziału 

Gdańskiego TMJP, skłania nas do zaproponowania dyskusji wokół zagadnień dotyczących języka 

ogólnego oraz jego odmian, warstwy leksyki apelatywnej i proprialnej – ujętych w aspekcie 

zarówno synchronicznym, jak i diachronicznym: 

1. Kultura języka polskiego, poprawność językowa; 

2. Problemy współczesnej polszczyzny; 

3. Miejsce i rola języków regionalnych w społeczeństwie; 

4. Słowotwórstwo dawnej i współczesnej polszczyzny w zakresie nazw własnych i apelatywnych; 

5. Dzieje polszczyzny w Gdańsku.  

Zachęcamy do refleksji naukowej, wymiany myśli i doświadczeń podczas 

konferencji z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego TMJP. Pragniemy, aby rozpoczęła 

ona świętowanie 100. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Języka 

Polskiego, a także wpisała się w obchody innego ważnego dla nas jubileuszu: 

50. rocznicy ustanowienia Uniwersytetu Gdańskiego. 
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Z radością informujemy, że w konferencji wezmą udział i wygłoszą referaty Przewodniczący 

Towarzystwa prof. dr hab. Bogusław Dunaj oraz Wiceprzewodniczący prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki. 

Wsparcia udzielają nam też osoby w sposób szczególny związane z Oddziałem Gdańskim TMJP 

i Uniwersytetem Gdańskim: prof. dr hab. Urszula Kęsikowa, prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-

-Dąbrowska, prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Regina 

Pawłowska, prof. dr hab. Krystyna Szcześniak, a także członek honorowy TMJP i Przyjaciel gdańskiej 

polonistyki prof. dr hab. Jan Miodek. Z wdzięcznością myślimy o Ich badaniach naukowych 

i działalności w Oddziale – inspirujących dla wielu z nas, miłośników polszczyzny, i otwierających 

różnorodne perspektywy badawcze. 

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu w terminie 

do 10 września 2019 r. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł. Opłata ta obejmuje 

koszty organizacyjne, obiady, uroczystą kolację oraz dofinansowanie druku tomu pokonferencyjnego. 

Osobom, które zadeklarują uczestnictwo w konferencji, przekażemy dalsze informacje w połowie 

września. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na formularzu, który stanowi załącznik 

do zaproszenia, oraz wysłanie go pocztą elektroniczną na adres: konferencja.slowo@ug.edu.pl. 

 

Komitet Honorowy Konferencji: W imieniu organizatorów: 

prof. dr hab. Bogusław Dunaj  

prof. dr hab. Urszula Kęsikowa 

prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska 

prof. dr hab. Edward Łuczyński  

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz  

prof. dr hab. Jan Miodek 

prof. dr hab. Regina Pawłowska 

prof. dr hab. Krystyna Szcześniak  

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

dr hab. Izabela Kępka, prof. nadzw. 

dr hab. Alicja Pstyga, prof. nadzw. 

dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw. 

dr Joanna Ginter 

dr Beata Jędrzejczak 

dr Tatiana Kananowicz 
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