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Prof. ANDRZEJ MARKOWSKI

Fot. www.portal.uw.edu.pl

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Języka
Polskiego UW, przewodniczący Rady Języka Polskiego. Jego zainteresowania badawcze
to semantyka, leksykologia, leksykografia i kultura języka polskiego. Opublikował z tego
zakresu ponad 40 pozycji książkowych: monografii naukowych, słowników, książek
popularnonaukowych i podręczników szkolnych oraz ok. 160 artykułów naukowych
i kilkaset felietonów popularnonaukowych. Współautor (z J. Bralczykiem i J. Miodkiem)
książek „Wszystko zależy od przyimka” i „Trzy po 33”. Jest popularyzatorem wiedzy
o języku i propagatorem kultury języka w licznych audycjach radiowych (ponad 5000
nagrań) i telewizyjnych oraz w odczytach i wykładach dla różnych środowisk. Autor wielu
dyktand w ogólnopolskim konkursie „Dyktando” i w licznych konkursach regionalnych.

Neodyktando (warsztat w formie dyktanda z neologizmami)

Językoznawca, wykładowca UW. Specjalizuje się w zagadnieniach kultury języka.
Wieloletnia współprowadząca poradnię językową na Wydziale Polonistyki UW.
Członkini jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Zespołu OrtograficznoOnomastycznego i Zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego. Prezes
Fundacji PRO.PL. Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych poświęconych
polszczyźnie; autorka oraz recenzentka podręczników szkolnych. Popularyzatorka
języka polskiego m.in. jako wieloletnia współpracownica Polskiego Radia.

Nowe stare (warsztat o najnowszych neosemantyzmach)

Fot. Marta Sinior

Mgr KACPER NOSARZEWSKI
Partner w 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.
Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom
międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla firm oraz
agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON,
brazylijskich koncernów górniczych, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii
i Ministerstwa Pracy Republiki Kolumbii. Z wykształcenia polonista, absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Obserwatorium Językowego UW.

Projektowanie nowych słów (warsztat forsightowy)

Fot. Marek Straszewski

Dr AGATA HĄCIA
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Tłumacz języków angielskiego i niemieckiego, językoznawca, pisarz i konferansjer,
aktywny propagator pięknej polszczyzny. Założyciel fanpejdża na Facebooku „Tondera
ka-leczy język”, który porusza tematy okołojęzykowe z przymrużeniem oka; redaktor
Obserwatorium Językowego UW; współprowadzący cykl „Ogarnij polski” w Jedynce
Polskiego Radia o nowych słowach w Ojczystym; redaktor kilku blogów językowych
(i nie tylko); autor szkoleń i warsztatów językowych. Zainteresowania naukowe: Internet
i jego wpływ na społeczeństwo, socjo- i psycholingwistyka, akwizycja języka oraz
prozodia w przekładzie poetyckim. Prywatnie miłośnik kultury japońskiej.

O komunikacji pikselowej
(warsztat o alternatywnych metodach komunikacji)

Fot. Archiwum prywatne

Mgr MACIEJ CZESZEWSKI
Językoznawca, doktorant w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z najnowszym słownictwem w polszczyźnie,
wyrażeniami erudycyjnymi w języku oraz frazeologią europejską. Twórca Obserwatorium
Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, platformy internetowej obejmującej słownik
neologizmów polskich powstałych po 2000 r.; redaktor fanpejdża „Nowe Wyrazy” w portalu
Facebook. Autor m.in. „Słownika slangu młodzieżowego” (2001), „Słownika polszczyzny
potocznej” (2006, wyd. 2 – 2008). Współautor (z K. Foremniak) słownika „Ludzie i miejsca
w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych” (2011). Popularyzator języka polskiego
w mediach, m.in. współredaktor cyklu „Ogarnij polski” w Jedynce Polskiego Radia.

Prowadzenie wielkiego finału Maratonu z nowymi wyrazami

Organizatorzy

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”

Fot. Archiwum prywatne

Mgr RAFAŁ TONDERA

