nie do polszczyzny słów zawodowych, które często ulegają zniekształceniom znaczeniowym. Dyskutowano nad tym, czy dzięki nagromadzeniu słów specjalistycznych rozumiemy świat lepiej, czy też
błędne powielanie zniekształconych znaczeń powoduje coraz gorsze
rozumienie rzeczywistości.
11 października 2008 r. wygłoszono następujące referaty:
◦ Jan Doroszewski „Język nauki i praktyki medycznej”
◦ Romulada Piętkowa „Style konwersacyjne dyskursu naukowego”
◦ Magdalena Zawisławska „Awarie mózgu, powabne kwarki
i czarne dziury — funkcja metafory w języku naukowym”
◦ Grzegorz Dąbkowski „Język muzyków — profesjolekt czy
socjolekt?”
Wystąpienia i dyskusje podczas obrad VII Forum Kultury Słowa
pokazały różnorodność polszczyzny oraz wpływów odmian środowiskowych i zawodowych na język ogólny. Referenci zaprezentowali leksykę wielu środowisk i zawodów, dyskutowali o mechanizmach
przenikania specjalistycznych elementów leksykalnych do innych
odmian i stylów oraz do polszczyzny ogólnej. Wiele kwestii językowych postawionych do rozważenia przez prelegentów i dyskutantów
nie zostało dostatecznie wyjaśnionych. Należy mieć zatem nadzieję,
że badania nad „polskimi językami” będą nadal prowadzone i pogłębiane.

„GDZIE JESTEŚ, SLAWISTYKO?”
Echa XIV Międzynarodowego Kongresu Slawistów
w Ochrydzie (Językoznawstwo)
(Warszawa, 27 X 2008)
Wydział I TNW zorganizował w końcu października dyskusję panelową na temat: „Gdzie jesteś, slawistyko?”. Spotkanie wpisywało się
w serię pokonferencyjnych sesji naukowych po XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistów, który odbył się tegoż roku w Ochrydzie
(Bułgaria), stąd podtytuł: „Echa XIV Międzynarodowego Kongresu
Slawistów w Ochrydzie”. Dyskusja dotyczyła stanu badań w obszarze językoznawstwa slawistycznego. Do panelu przygotowali wystą43
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pienia: prof. Janusz Siatkowski, prof. Zbigniew Greń oraz prof. Włodzimierz Pianka.

PO DROGACH UCZONYCH
— WYWIADY Z CZŁONKAMI PAU
(Warszawa, 1 XII 2008)
1 grudnia 2008 r. w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica odbyło się
zebranie otwarte, zorganizowane przez Wydział II TNW, Instytut Historii Nauki PAN oraz Komisję Historii Nauki PAU. Było ono poświęcone dyskusji nad książką Po drogach uczonych — wywiady
z członkami PAU przeprowadził Andrzej Kobos (t. I–III). Zebranie
otworzył przewodniczący Wydziału II prof. Stanisław Bylina. Obrady prowadził sekretarz Wydziału prof. Leszek Zasztowt. W dyskusji głos zabrali dr Andrzej Kobos, zaproszeni profesorowie: Lech
Szczucki, Andrzej Śródka i Janusz Tazbir, oraz inni uczestnicy zebrania, m.in. red. Magdalena Bajer, prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, prof. Anna Czekanowska i inni.

NAGRODY NOBLA 2008
W DZIEDZINIE MEDYCYNY I W DZIEDZINIE CHEMII
(Warszawa, 9 XII 2008)
9 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydział V Nauk Lekarskich i Wydział IV Nauk Biologicznych TNW
oraz Wydział Biologii UW na temat nagród Noblowskich 2008
w dziedzinach medycyny i chemii. Sesja odbyła się 9 grudnia 2008 r.
w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poprowadzili ją prof. dr hab. Jerzy Majkowski i prof. dr hab.
Lech Zwierzchowski.
Program:
◦ Dr hab. med. Andrzej Horban (Klinika Chorób Zakaźnych
i Wojewódzki Szpital Zakaźny Uniwersytetu Medycznego,
Warszawa) „Nobel z medycyny — HIV. 28 lat później”
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