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Potrzeba uznania i samorealizacji od wieków determinowała czło-

wieka i zmuszała do przekraczania granic własnych możliwości. 

Często stawała się bodźcem do tworzenia rzeczy nowych, wznio-

słych, budzących podziw w oczach innych. Na tej płaszczyźnie zro-

dziła się silna potrzeba budowania wizerunku, który nie tylko zapi-

sywałby się w sposób trwały w pamięci danego odbiorcy, ale także 

wyróżniałby tak jednostki, jak i zbiorowości na tle innych. W ten oto 

sposób wytwory ludzkiego umysłu mogły wkraczać w sferę publicz-

ną, pozbawiając anonimowości autora. Mimo upływającego czasu 

rzecz pozostała niezmienna. Nadal przecież rządzi nami ta sama 

potrzeba uznania, akceptacji, a współcześnie jeszcze potrzeba wy-

różniania się spośród innych. Nowe technologie, a co za tym idzie 

możliwości, jakie ze sobą niosą, pozwalają jednak na wykorzysty-

wanie znacznie większej ilości przekaźników w celu upubliczniania 

tego, co jeszcze przed momentem znajdowało się w sferze naszych 

zamierzeń, co stwarza też niepowtarzalną szansę na promowanie 

własnego wizerunku w miejscach dotąd niedostępnych.

Iwona Loewe – dr hab., od 1996 roku jest związana z Instytutem 

Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; w 1999 roku uzyskała 

stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2008 roku – doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznaw-

stwa. Jej zainteresowania naukowe obejmują: problemy konstruk-

cji analitycznych w polszczyźnie w perspektywie stylistycznej, 

składniowej i leksykalnej; zagadnienia pragmatyczno-stylistyczne 

tekstów z funkcją perswazyjną (reklama, laudacja, zajawka radio-

wa, telewizyjna, zapowiedź prasowa); zagadnienia genologiczno-

-komunikologiczne paratekstów (nota redakcyjna, lid, zapowiedź; 

flesz); strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych 

w nowych odsłonach (autotematyzm, sposoby pozyskiwania od-

biorcy, przemiany strategii dyskursywnych; nowe gatunki). Jest 

autorką kilku monografii książkowych: Konstrukcje analityczne 

w poezji Młodej Polski (Katowice 2000) i Gatunki paratekstowe  

w komunikacji medialnej (Katowice 2007), współautorką skryptu 

dla studentów filologii polskiej Gra w gramatykę. Ćwiczenia i ma-

teriały do gramatyki opisowej języka polskiego (Katowice 2002).

Ewelina Tyc – magister, doktorantka w Instytucie Języka Pol-

skiego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii polskiej i po-

litologii, trener biznesu. Zainteresowania naukowe: lingwistyka 

płci, dyskurs telewizyjny, język polityki, public relations. Inicja-

torka i organizatorka pierwszego na Uniwersytecie Śląskim cyklu 

konferencji poświęconych problemowi autopromocji.

Aleksandra Kalisz – magister, doktorantka w Instytucie Ję-

zyka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii pol-

skiej. Zainteresowania naukowe: gatunki telewizyjne, dyskurs tele-

wizyjny, glottodydaktyka. Inicjatorka i organizatorka pierwszego 

na Uniwersytecie Śląskim cyklu konferencji poświęconych proble-

mowi autopromocji.


