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Retoryka wartości 
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Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski 
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Miejsce obrad 

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Dobra 55 



CZWARTEK / 23.11.2017 

 

10.00 | Otwarcie obrad 

s. 1.007 (aula, 1. piętro) 

 

dr hab. prof. UW Grzegorz P. Bąbiak 

Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego  

dr hab. Maria Załęska 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego 

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego  

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca 

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego 

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej UW 

 

10.30-12.00 

Wokół wartości retoryki  

Przewodniczy: Agnieszka Budzyńska-Daca 

10.30 | Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski  

Retoryka – wartości: sprzeczność, marzenie czy fakt? 

11.00 | Paweł Gondek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Jaką wartość ma wartość dla retoryki? 

11.30 | Paweł Kuciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Estymatyka. Poetyka wartości jako metadyskurs retorycznej aksjologii 

12.00-12.30 PRZERWA NA KAWĘ 

12.30-14.00 

Wartość w dyskursie publicznym 

Przewodniczy: Paweł Gondek 

12.30 | Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski  

Retoryka jako wartość i antywartość 

13.00 | Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

Co łączy Polaków – wartości w prezydenckich orędziach noworocznych 

13.30 | Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki 

Aksjologiczny wymiar retoryki krytycznej i afirmatywnej w gatunkach prasowych 

14.00-15.00 OBIAD (poz. -1) 

15.00-16.30 

Pisanie dobrych abstraktów i streszczeń naukowych 

otwarte spotkanie warsztatowe 

Prowadzi: Katarzyna Molek-Kozłowska, Uniwersytet Opolski 



16.30-17.00 PRZERWA NA KAWĘ 

17.00-19.00 

Wartości – retoryka – kultura dawna 

Przewodniczy: Agnieszka Kampka 

17.00 | Joanna Partyka, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk 

„Jedność obywatelska” w Ikonologii Cesarego Ripy (1593) 

17.30 | Michał Czerenkiewicz, Uniwersytet Jagielloński 

Wartości w życiu akademickim na przykładzie piśmiennictwa naukowego. Studium przypadku 

– druki oficyny Schedlów 

18.00 | Łukasz Lipiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Retoryka wartości obywatelskich w historiografii epickiej Macieja Stryjkowskiego 

18.30 | Beata Gaj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Od celebracji do afirmacji i negacji. Casus Fabiana Birkowskiego 

19.00 KOLACJA (poz. -1) 

PIĄTEK / 24.11.2017 

9.30-11.00, s. 1.007 (aula) 

Obrazy i gatunki 

Przewodniczy: Joanna Partyka 

9.30 | Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski  

O wartościach w zwizualizowanej informacji 

10.00 | Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Metonimia w obrazie wartości 

10.30 | Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski 

Nieinwazyjne celebracyjne gatunki rywalizacyjne 

11.00-11.30 PRZERWA NA KAWĘ 

11.30-13.30, sala 1.007 

Język wartości w prasie 

Przewodniczy: Ewa Modrzejewska 

11.30-13.30, sala 1.025 

Powinowactwa retoryki 

Przewodniczy: Agnieszka Szurek 

11.30 | Magdalena Majewska,  

Uniwersytet w Białymstoku 

Wartości w językowo-kulturowym obrazie 

kobiety i mężczyzny w felietonach prasowych 

Tomasza Raczka na początku XXI wieku 

11.30 | Adam Konopka,  

Uniwersytet Gdański 

Naród vs. społeczeństwo. Wartości 

nacjonalistyczne a wartości liberalne  

w dyskursie o regulacji urodzeń w PRL-u 



12.00 | Magdalena Piechota,  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Dyskursywne wykładniki wartościowania  

w felietonach Krzysztofa Vargi 

12.30 | Anna Łach, Uniwersytet Wrocławski 

Co robią naukowcy i dlaczego jest to 

wartościowe? Prasowy obraz naukowca 

w perspektywie wartości 

13.00 | Laura Polkowska,  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Unieważnianie strategii retorycznej opartej  

na zarzucie zdrady w liberalnych tygodnikach 

opinii 

12.00 | Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Jesteś marką! Retoryka dyskursu 

marketingowego 

12.30 | Marcin Niemczyk,  

Uniwersytet Rzeszowski 

Retoryczna i doktrynalna perspektywa 

aksjologii prawa 

13.00 | Tomasz Jackiewicz,  

Uniwersytet Warszawski 

Krytyka retoryczna w edukacji 

13.30-14.30 OBIAD (poz. -1) 

14.30-16.00, sala 1.007 

W kręgu polityki 

Przewodniczy: Anna Bendrat 

14.30-16.00, 1.025 

Celebracje 

Przewodniczy: Magdalena Piechota 

14.30 | Adam Skibiński,  

Uniwersytet Szczeciński 

Odmowa komunikacji, dominacja 

kolonizacyjna i narcystyczny dyskurs 

tożsamości jako nowoczesne strategie 

erystyczne dla konfliktu wartości  

15.00 | Rafał Kuś,  

Uniwersytet Jagielloński 

Evil Empire. Analiza retoryczna przemówienia 

Ronalda Reagana z 8 marca 1983 r. 

15.30 | Mirosław Ryszkiewicz,  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Pochwała władcy: „Napastnik. Opowieść  

o Viktorze Orbánie” Igora Jankego 

14.30 | Sabina Deditius, Uniwersytet Śląski 

O retorycznym aspekcie stosowania 

kolokwializmów w mowach popisowych  

i motywacyjnych 

15.00 | Anna Tryksza,  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Jak celebrować poezję? Retoryczność 

wystąpień laudacyjnych  

(lubelska nagroda Kamień) 

15.30 | Agnieszka Szurek,  

Uniwersytet Warszawski 

Między upominkiem reklamowym  

a manifestem. Jubileuszowe publikacje  

w literaturze lokalnej 

16.00 | Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji, sala 1.007 

16.15-16.30 PRZERWA NA KAWĘ 

16.30, sala 1.007 

Promocja książki 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych 
 


