
 

Temat: Język kształtuje rzeczywistość – dlaczego potrzebujemy języka inkluzywnego? 
 

Gość i gościni zachęcali do uważnego posługiwania się językiem, uwzględniającego potrzeby 
drugiego człowieka. Zwrócono uwagę, iż złotą zasadą jest zwracanie się do innych w taki 
sposób, w jaki sobie życzą. 
 

Rozmówczynie i rozmówca: 

Martyna Zachorska - absolwentka Wydziału Anglistyki UAM. Tłumaczka pisemna i 
konferencyjna szkolona w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Komisji Europejskiej. Obecnie 
doktorantka na kierunku językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze 
UAM. Członkini Zakładu Socjolingwistyki i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Anglistyki 
UAM. Autorka prac dotyczących żeńskich form nazw zawodów i funkcji, niegrzeczności 
językowej w stand-upie oraz językowych strategii manipulacyjnych na amerykańskich 
portalach internetowych. Wśród zainteresowań badawczych wymienia m.in. historyczne i 
współczesne tendencje w stosowaniu feminatywów, język inkluzywny, dyskurs medialny i 
polityczny oraz analizę wizerunku kobiet i mniejszości w popkulturze. Popularyzatorka nauki i 
literatury. Obecnie, wraz z Wydawnictwem Poznańskim, przygotowuje swoją pierwszą 
książkę popularnonaukową. Współzałożycielka Międzywydziałowej Interdyscyplinarnej 
Grupy Badawczej "Płeć i Język" 

Jakub Walczyk - kulturoznawca, pracuje w Centrum Kultury ZAMEKJakub w Poznaniu, 
zajmuje się projektami z zakresu edukacji obywatelskiej, inkluzji społecznej, różnorodności i 
dostępności audiowizualnej (m.in. realizuje cykl „Obrazy wrażliwe” oraz wspólnie z Joanną 
Stankiewicz i Bartkiem Lisem program „Kino OTWARTE. Dostępna kultura filmowa”). W 
Instytucie Kulturoznawstwa UAM przygotowuje rozprawę doktorską dot. uspołeczniania 
instytucji sztuki, przy pomocy seriali jakościowych uczy zagadnień z zakresu humanistyki 
krytycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej 
(produkcja filmowa). Angażuje się również w badania społeczne. 

Agnieszka Jankowiak-Maik, znana także jako Babka od histy zaprosiła do studia Martynę 
Zachorską, językoznawczynię działającą na Instagramie jako „Pani od feminatywów” i Jakuba 
Walczyka, kulturoznawcę realizującego projekty społeczne w Centrum Kultury Zamek. W 
czasie rozmowy poruszone zostały zagadnienia roli języka w kształtowaniu rzeczywistości, 
wrażliwości społecznej oraz przedstawiono dobre praktyki m.in. nawiązując do działań CK 
Zamek. Szczególnym wątkiem okazał się temat feminatywów (poruszany również w czasie 
odcinka „Dlaczego potrzebujemy historii kobiet”) i ich roli w kształtowaniu dziewczynek. Czy 
pilotka to czapka? Na to pytanie udało się znaleźć odpowiedź!  
 
 

„Lekcje demo” to cykl prowadzony przez Agnieszkę JankowiakMaik, znaną jako Babka od 
histy. W czasie potkań z zaproszonymi gośćmi i gościniami porusza tematy związane z 
edukacją i demokracją. Nowego odcinka spodziewajcie się w każdy ostatni czwartek 



miesiąca. Cykl jest rozwijany w ramach większego projektu podcasterskiego „Rozmowy w 
Zamku”.  
 

-- 

Grafika przedstawia dłoń umieszczającą karton z napisem „LEKCJE DEMO” w czerwonej urnie 
wyborczej. W lewym górnym rogu czarna cyfra „3” wskazująca numer odcinka, u dołu biały 
napis z tytułem odcinka. 
 


