Relacja z wydarzenia
W ramach 7 edycji projektu „Podlaskie Spotkania z Pisarzami” pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Podlaskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się
spotkanie z Panią Elżbietą Awramiuk, językoznawcą polonistycznym, pracownikiem Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, autorką książki: „Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne
odpowiedzi na niepoważne pytania”.
Gospodarzami spotkania byli uczniowie naszej szkoły, którzy doskonale sprawdzili się w roli
dziennikarzy i fotoreporterów. Tajników dziennikarskiego rzemiosła uczyli się obcując z niezwykle
zawiłą materią poprawności językowej.
„To dla mnie zaszczyt, że wywiad przeprowadzili uczniowie VII Liceum...” - podsumowała spotkanie
Pani Awramiuk doceniając nasze przygotowanie i fakt, że staraliśmy się przedstawić jej osobowość
bez zbędnych banałów i mizdrzenia. Łatwość konwersacji, refleks, przytomność umysłu i
błyskotliwość spodobały się także uczniom białostockich szkół, którzy z uwagą przysłuchiwali się
rozmowie.
Uczniowie VII LO w Białymstoku
Źródło: http://www.7lobialystok.nazwa.pl/news.php?readmore=974

WYWIAD Z AUTORKĄ przygotowany i przeprowadzony przez Urszulę Pacanowską, Sebastiana
Rogalskiego, uczniów klasy 1a z VII LO w Białymstoku


Mawia się, że „Człowiek jest zanurzony w języku jak ryba w wodzie” – co Pani
o tym sądzi?



Skąd wzięła się u Pani pasja językoznawcy?



Czy ma Pani jeszcze inne zainteresowania? Jakie? Co było pierwsze w Pani życiu?



Co najbardziej przyczyniło się do Pani sukcesu w dziedzinie filologii polskiej?



Jest Pani członkiem międzynarodowego stowarzyszenia. Publikuje Pani swoje prace w obcych
językach… Czy pasja językoznawcy ma coś wspólnego z chęcią mówienia wieloma językami?



Jakich argumentów użyje Pani, aby przekonać „opornego” ucznia, że jego postawa wobec
języka powinna być twórcza, odpowiedzialna i świadoma?



Nowości w słownictwie to zupełnie naturalna rzecz. Teraz na język znacząco wpływają media
społecznościowe, Internet, sms-y, cała ta przestrzeń wirtualna… Co Pani o tym sądzi? Czy nie
dostrzega Pani w tym jakiegoś zagrożenia?



A skróty myślowe, emotki… Czy to nas nie ogranicza?



Wykorzystuje Pani w pracy w celu dotarcia do swojego odbiorcy nowe technologie.
Słyszałam o projektach gier językowych w postaci aplikacji na tablety, telefony…



Jest Pani autorką książek. Ostatnia nosi tytuł … Nie obawia się Pani wyparcia słowa pisanego
w ten tradycyjny sposób – myślę tu o książce, przez nowe technologie?



Dlaczego warto przeczytać Pani książkę? Co mogłoby nakłonić młodą osobę do jej lektury?



A jak narodził się pomysł na jej napisanie?



Ma Pani plany na napisanie kolejnej książki?



A czy Pani Profesor zdarza się czasem popełnić jeszcze jakiś błąd?



Czy poprawia Pani swoich bliskich i przyjaciół, dba Pani o ich poprawną polszczyznę?



Czy są jakieś błędy dopuszczalne?

