PROGRAM FINAŁU AKCJI

Publiczne Gimnazjum
im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Choroszczy
ul. Powstania Styczniowego 26A
16-070 Choroszcz

TO NASZ JĘZYK
Dzień I

Dzień II

8 XI | środa

9 XI | czwartek

11.00–11.15

Wprowadzenie: przedstawienie informacji
o akcji „To nasz język” i o konkursie „P jak

10.00 –11.00

polski”; prezentacja zwycięskiej pracy;

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

wręczenie nagród
11.15 –12.15

Maciej Czeszewski Nowe wyrazy

11.00 –12.00

w natarciu (spotkanie otwarte dla uczniów

Jarosław Górski Czy każdy może

być pisarzem? (warsztaty literackie dla
młodzieży, około 20 osób)

i nauczycieli)
12.10 –13.15

Izabela Winiarska-Górska i Jarosław
Górski Błyskawiczne dzieje polszczyzny
(spotkanie otwarte)

13.15 –13.45

przerwa na obiad

13.45–15.15

Patryk Kuniszewicz, Sztuka

17.00 –18.00

Spotkanie autorskie z Katarzyną Drogą,

13.00 –14.00

Magdalena Majdak Emisja głosu

14.00 –15.00

Magdalena Majdak Emisja głosu

(warsztaty dla uczniów, 15 osób)

(warsztaty dla nauczycieli, 15 osób)  

autoprezentacji (warsztaty dla młodzieży)

moderacja: Dorota Sokołowska

MACIEJ CZESZEWSKI

DR AGATA HĄCIA

DOROTA SOKOŁOWSKA

Językoznawca, doktorant w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu War-

Językoznawca, wykładowca akademicki. Autorka tekstów naukowych

Dziennikarka i prezenterka porannego pasma Polskiego Radia Białystok,

szawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z najnowszym

i popularnonaukowych poświęconych polszczyźnie. Specjalizuje się w za-

wydawca magazynu kulturalnego „Podróże po kulturze”, autorka progra-

słownictwem w polszczyźnie, wyrażeniami erudycyjnymi w języku oraz fra-

gadnieniach kultury języka. Wykładowca UW, członkini Zespołu Dydakty-

mów promujących czytelnictwo „Czytam książki”, recenzentka teatralna

zeologią europejską. Twórca Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego (www.

ki Przedmiotów Szkolnych oraz Rady Programowej IBE. Współautorka ogólnopolskich badań

i autorka (wielokrotnie nagradzanych) audycji dokumentalnych i reportaży m.in. nagroda główna

nowewyrazy.uw.edu.pl), platformy internetowej obejmującej słownik neologizmów polskich

dydaktycznych; wieloletnia współprowadząca poradnię językową UW. Członkini jury Olimpiady

w kategorii Historia Regionalna przyznawana w konkursie IPN. Inicjatorka corocznego konkursu

powstałych po 2000 r.; redaktor fanpejdża Nowe Wyrazy w portal Facebook (www.facebo-

Literatury i Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego oraz Zespołu Języka

literackiego „Gwiazdka z książką”. Odznaczona PIK-owym Laurem 2015 za promocję czytelnic-

ok.com/nowewyrazy). Autor m.in. Słownika polszczyzny potocznej (2006, wyd. 2 – 2008).

w Mediach Rady Języka Polskiego. Autorka oraz (z ramienia MEN) recenzentka podręczników

twa. W Polskim Radiu Białystok od 1993 roku. W 2007 roku nagrodzona przez Prezydenta Bia-

Współautor (z K. Foremniak) słownika Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponi-

szkolnych. Popularyzatorka języka polskiego jako wieloletnia współpracownica Polskiego Radia.

łegostoku za upowszechnianie kultury, w 2013 zaś przez Marszałka Województwa Podlaskiego

micznych (2011). Popularyzator języka polskiego w mediach, m.in. współredaktor cyklu Ogarnij

za ochronę dóbr kultury. W 2015 została Dziennikarzem Roku, tę nagrodę przyznała Rada Pro-

polski w Jedynce Polskiego Radia (www.polskieradio.pl/7/6149).

gramowa Polskiego Radia Białystok. Oprócz pracy radiowej doceniana jest także w dziedzinie

PATRYK KUNISZEWICZ

reportażu prasowego. Jest laureatką I nagrody w konkursie na reportaż prasowy „Narew. Ludzie. Przyroda. Kultura”, inny jej reportaż znalazł się także w 2013 r w finałowej trójce tekstów wy-

KATARZYNA DROGA

Dziennikarz radiowo-telewizyjny. Obecnie związany z Polskim Radiem.

różnionych w Nagrodzie PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego.  W 2014 została laureatką konkursu

Obecnie autor programów popularnonaukowych w Czwórce, wcześniej

Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w konkursie „Tutaj jestem”. Efektem tego jest książka

Redaktorka, dziennikarka, pisarka –  autorka dwutomowej sagi rodzinnej

prowadzący „4 Pory Roku” i „Lato z Radiem” na antenie radiowej Jedynki.

„Dźwiękoczułość”. W 2016 wydała książkę „Bóg jest portem” w Wydawnictwie Espirt.

„Pokolenia. Wiek deszczu, wiek słońca” i „ Pokolenia. Powrót do domu”.

Związany z Radiem od 2001 roku, prowadził audycję dziecięco-młodzieżową w Radiu dla Cie-

Jest absolwentką  filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W prze-

bie. Związany także z telewizją. Był gospodarzem i jednym z prowadzących magazyn młodzie-

szłości nauczycielka języka polskiego, założycielka wydawnictwa edukacyjnego i redaktor na-

żowy „Raj” emitowany raz w tygodniu na antenie TVP 1. Później prowadził program w telewizji

czelna czasopism dla młodzieży (Cogito, Victor, Junior), obecnie redaktor naczelna magazynu

Polsat Play i Polsat News „Nowoczesna Armia”, emitowany raz w tygodniu. Jest także konfe-

SENS w Wydawnictwie Zwierciadło. Podlasianka (urodzona w 1965 r. w Zambrowie)  mieszka

ransjerem i moderatorem spotkań z publicznością. Prowadził Piknik Naukowy Polskiego Radia,

Historyk języka z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji języko-

z rodziną w Warszawie, tu pracuje.  Jednak najchętniej opisuje piękno swojej małej ojczyzny

był gospodarzem turniejów komputerowych FIFA Interactive World Cup, konferansjerem pod-

znawczych poświęconych reformacji i dawnej polszczyźnie. Współautorka,

– Podlasia, gdzie spędza każdą wolną chwilę. W swoich książkach próbuje utrwalić obraz XX

czas HEYAH Logitech Cybersport, gospodarzem i prowadzącym międzynarodowe zawody

wraz z Jarosławem Górskim, serii filmów animowanych pt. „Błyskawiczne

wieku, ocalić od zapomnienia ludzi i obyczajowość minionego stulecia, a także ukazać urok

Stihl Timbersports w Poznaniu. Przez długi czas moderował spotkania na dużej scenie Empiku

dzieje polszczyzny”. Animacja rysunkowa powstała w ramach programu „Ojczysty – znam, lu-

i piękno Podlasia.

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

bię, szanuję” i ukazuje najistotniejsze momenty i zjawiska w dziejach języka polskiego.

DR IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA

Dariusz Szpakowski czy Włodzimierz Szaranowicz.

JAROSŁAW GÓRSKI
Dziennikarz i recenzent literacki, autor książek dla dzieci. Redaktor literatury

DR MAGDALENA MAJDAK

oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wieloletni nauczyciel

Autorka programu studiów Kształcenie głosu i mowy USWPS, nauczyciel

w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, prowadzi wykłady pro-

emisji głosu, pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN. Absolwentka Pań-

pagujące literaturę, sztukę i humanistykę a także umiejętności dziennikarskie wśród dzieci,

stwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Warszawie (w klasie fortepianu i rytmiki
na Wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym). Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej i sło-

młodzieży i dorosłych.

wiańskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła z wyróżnieniem
rozprawę doktorską z dziedziny językoznawstwa. Jest także absolwentką Podyplomowego
PATRONAT

DOFINANSOWANO W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO
CENTRUM KULTURY OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH 2017

Studium Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego. 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.

8 – 9 LISTOPADA 2017 r.
CHOROSZCZ

