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Sprawy administracyjne

LXXII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO 

W ROKU 2014

W dniach 22–23 września 2014 roku odbył się w Krakowie LXXII Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jego organizacja została powierzona 

przez Zarząd PTJ prof. Renacie Przybylskiej. Obrady toczyły się w zabytkowych 

wnętrzach Uniwersytetu Jagiellońskiego – w Auli Collegium Novum oraz w bu-

dynkach Wydziału Polonistyki przy ul. Gołębiej 14–20. Nad zjazdem patronat ob-

jęli: Jego Magnifi cencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. 

Wojciech Nowak i Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski. 

Finansowego wsparcia udzieliło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go. Zjazd uroczyście otworzyła profesor Renata Przybylska, Dziekan Wydziału 

Polonistyki UJ i przewodnicząca Zarządu PTJ. Następnie głos zabrali: reprezen-

tujący władze Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Jacek Popiel, Prorektor ds. 

polityki kadrowej i fi nansowej oraz dr Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik 

Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej.

Zatytułowany „Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie” LXXII Zjazd 

PTJ przyciągnął do Krakowa aż ponad stu uczestników. Wygłoszono sześćdziesiąt 

sześć referatów. W ramach zjazdu odbyły się również sesja plakatowa i warszta-

ty: z językoznawstwa korpusowego (poprowadzone przez prof. IJP PAN Rafała 

L. Górskiego) oraz z elektronicznych zasobów i narzędzi badawczych przydat-

nych w pracy językoznawcy (poprowadzone przez dr Agatę Kwaśnicką-Janowicz 

i dr Patrycję Pałkę).

Pierwszego dnia zjazdu podczas obrad plenarnych wysłuchaliśmy sześciu 

interesujących i inspirujących wystąpień. Prof. Maciej Grochowski, przypomi-

nając historię składni polskiej, przedstawił dziesięć istotnych zmian, jakie zaszły 

w rozwoju metodologii tego działu gramatyki, i zastanawiał się między innymi 

nad oryginalnością terminów proponowanych w nowszych ujęciach składni. Z ko-

lei prof. Krystyna Waszakowa starała się udowodnić podobieństwo, jakie jej zda-

niem zachodzi między sformułowanymi pięćdziesiąt lat temu przez Miloša Do-

kulila niektórymi poglądami na temat natury języka i procesów słowotwórczych 

a głoszonymi współcześnie tezami z zakresu semantyki kognitywnej. W trzeciej 

kolejności uczestnicy zjazdu wysłuchali referatu prof. Piotra Stalmaszczyka oma-

wiającego związki i wzajemne inspiracje, jakie zachodzą pomiędzy współczesnym 
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językoznawstwem (głównie formalnym) a fi lozofi ą języka (mającą swe źródła 

w nurcie fi lozofi i analitycznej). Bezpośrednio do tematyki zjazdu odniósł się nato-

miast prof. Tadeusz Piotrowski, omawiając zmiany w leksykografi i współczesnej. 

Badacz wyjaśnił, iż w ciągu ostatnich dwudziestu lat w wyniku rewolucji infor-

matycznej doszło z jednej strony do zwiększenia ilości opracowywanych słow-

ników przy użyciu narzędzi komputerowych, w tym zwłaszcza prac naukowych, 
a z drugiej – do załamania się w Polsce leksykografi i komercyjnej. W ramach ob-

rad plenarnych wygłoszono także referaty z językoznawstwa historycznego. Prof. 

UAM Tomasz Mika podzielił się z uczestnikami zjazdu wnioskami wynikającymi 

z analizy tekstologicznej Kazań świętokrzyskich, weryfi kującymi szereg funkcjo-

nujących dotychczas w nauce tez, a odnoszących się m.in. do problemu autorstwa 

tekstu kazań, jego delimitacji, interpunkcji czy stylu. Z kolei prof. Rafał Molencki 
zajął się jednym z procesów zmian językowych, jakim jest gramatykalizacja lekse-

mów, przedstawiając jej przyczyny i przebieg na przykładzie angielskich wyrazów 

funkcyjnych. 

Równie ciekawe i ważne referaty w ramach obrad plenarnych przedstawio-
no także i drugiego dnia zjazdu. Wystąpienia rozpoczął prof. Witold Mańczak, 
prezentując założenia opracowywanego obecnie przez siebie nowego słownika 
etymologicznego języka polskiego. Następnie głos zabrała prof. Krystyna Klesz-
czowa, która podjęła się rozważań na temat tego, jak własna kompetencja języ-
kowa może okazać się kłopotliwa i myląca w analizach historycznojęzykowych. 
Referentka odniosła się szczegółowo do badań z zakresu pochodzenia i rozwoju 
wyrazów funkcyjnych w dawnej polszczyźnie. W dalszej kolejności uczestnicy 
zjazdu wysłuchali referatu prof. Piotra Żmigrodzkiego, w którym został omówio-
ny aktualny stan prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego z uwzględnieniem 
historii projektu, działań promocyjnych i funkcjonowania słownika w Internecie 
oraz zrealizowanych dotychczas, jak i planowanych do 2018 roku zadań badaw-
czych. Obrady plenarne zakończono trzema referatami, których autorzy odnosili 
się bezpośrednio zarówno do problematyki ciągłości oraz zmienności w języku 
i w językoznawstwie, jak też granic lingwistyki czy interpretacji lingwistycznej. 
I tak, dr hab. Mirosława Siuciak zaproponowała odwrócenie perspektywy badawczej 
i skupienie się na tym, co w języku – z jego gramatyki, leksyki oraz strategii komu-
nikacyjnych jest stałe i niezmienne, a więc zapewniające ciągłość komunikacyjną 
danej wspólnoty regionalnej lub narodowej. Prof. Halina Pelcowa zastanawiała 
się z kolei nad nowym wymiarem badań dialektologicznych, uwzględniającym 
takie rozwiązania metodologiczne, które pozwalają na interdyscyplinarną anali-
zę wszystkich aspektów współczesnej rzeczywistości wiejskiej i języka różnych 
pokoleń mieszkańców wsi. Wystąpienia zamknął referat prof. Elżbiety Chrza-
nowskiej-Kluczewskiej, podejmujący problem z pogranicza semantyki literackiej, 
stylistyki, poetyki, retoryki i semiotyki artystycznej oraz teorii sztuki, a ściślej 
dotyczący fi guracji w sztukach pięknych. Na zakończenie zjazdu Carlos Panek 
przedstawił zebranym projekt utworzenia w Krakowie Muzeum Języka Polskiego. 
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W ciągu dwóch dni zjazdu intensywnie obradowano ponadto w pięciu sekcjach, 
w ramach których wygłoszono liczne referaty z zakresu: historii języka (prof. UŚ 
Aleksandra Janowska, prof. UW Alina Kępińska wraz z dr Izabelą Winiarską-Gór-
ską, prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, prof. IJP PAN Bożena Sieradzka-Baziur, 
dr hab. Agnieszka Słoboda, dr Sylwia Przęczek-Kisielak, dr Ewelina Kwapień), 
dialektologii (prof. Jadwiga Waniakowa, prof. UŁ Irena Jaros, prof. IJP PAN He-
lena Grochola-Szczepanek, dr Honorata Skoczylas-Stawska, dr Hanna Makurat, 
dr Maciej Rak, dr Monika Kresa, mgr Weronika Piotrowska), słowotwórstwa (dr 
hab. Rafał Zarębski, dr hab. Iwona Burkacka, dr Natalia Długosz) i składni (prof. 
Axel Holvoet i prof. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, prof. Dorota Szumska, prof. 
UR Joanna Golonka, dr Małgorzata Niziołek, mgr Agnieszka Patejuk), a także 
semantyki (dr hab. Dorota Filar, dr hab. Magdalena Zawisławska, dr Joanna Dus-
ka, dr Mariola Wołk, dr Ewa Zakrzewska, dr Leszek Szymański, mgr Marzena 
Dąbrowska), językoznawstwa porównawczego (prof. Nina Pawlak, prof. UW Mi-
rosław Bańko i dr Milena Hebal-Jezierska, dr Marcin Kilarski i mgr Karolina 
Szambelan, dr Mariusz Piwowarczyk), leksykografi i (dr Barbara Batko-Tokarz, dr 
Anetta Luto-Kamińska), pragmatyki i genologii lingwistycznej (prof. UW Dorota 
Zdunkiewicz-Jedynak, dr hab. Agnieszka Szczaus, dr Iwona Szwed) oraz badań 
korpusowych (dr Łucja Biel). Podjęto się również rozważań na takie tematy, jak: 
miejsce językoznawstwa wśród innych nauk oraz granice lingwistyki i interpreta-
cji lingwistycznej (prof. Aleksander Kiklewicz, dr Małgorzata Rzeszutko-Iwan), 
właściwości języka migowego (dr Paweł Rutkowski i mgr Joanna Filipczak), ele-
menty stałe i zmienne w języku (prof. UG Kazimierz A. Sroka, dr hab. Katarzyna 
Kwapisz-Osadnik, dr Tomasz Kurdyła), ciągłość kompetencji językowej (dr Prze-

mysław Turek, dr Irena Putka) oraz tradycja a nowatorstwo w badaniach języko-

znawczych (dr Artur Kijak, dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak) i nowe technolo-

gie w językoznawstwie (prof. IJP PAN Rafał L. Górski, dr Dorota Kołodziej i mgr 

Magdalena Klapper). Z kolei w trakcie sesji plakatowej zaprezentowano sześć pro-

jektów autorstwa prof. Elżbiety Hajnicz, prof. IPI PAN Adama Przepiórkowskiego 
i dra Marcina Wolińskiego, dr Anny Wileczek, dr Joanny Senderskiej, a także mgr 
Olgi Frąckiewicz, mgr Grażyny Kmity oraz mgr Idy Krzemińskiej-Albrycht.

W czasie zjazdu, 22 września odbyło się również Walne Zgromadzenie człon-

ków PTJ, podczas którego Zarząd Towarzystwa poinformował o swojej działal-

ności w okresie od poprzedniego zjazdu. Zgodnie z tradycją uczestnicy Walnego 

Zgromadzenia uczcili minutą ciszy pamięć członków PTJ zmarłych w ostatnim 

roku: Profesora Romana Laskowskiego, Profesora Wacława Twardzika, Profesora

Władysława Lubasia, Profesora Sławomira Gali, Profesora Stanisława Bąby, Pro-

fesora Andrzeja Bańkowskiego, Profesora Tadeusza Zdancewicza, Profesor Ma-

rii Witkowskiej-Gutkowskiej, Profesor Marii Rachwałowej, Doktora Władysława 

Sędzika i Doktora Stanisława Drewniaka. Wzruszające i pełne szacunku wspo-

mnienia o zmarłych wygłosili: Maciej Grochowski o Romanie Laskowskim, Ewa

Deptuchowa i Tomasz Mika o Wacławie Twardziku, Leszek Bednarczuk o An-

drzeju Bańkowskim, Marii Rachwałowej, Tadeuszu Zdancewiczu i Władysławie 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE



340

Sędziku, Franciszek Sowa o Władysławie Lubasiu, Irena Jaros o Sławomirze 
Gali, Anna Piotrowicz o Stanisławie Bąbie. Odczytana została także lista nowych 

członków PTJ, przyjętych podczas posiedzeń Zarządu. Ważnym wydarzeniem 

było także jednogłośne przyjęcie wniosku o nadanie statusu honorowego członka 

prof. Kazimierzowi A. Sroce. Ponadto odbyły się wybory na członków nowego 

Zarządu na lata 2014–2017 oraz do Komisji Rewizyjnej na lata 2014–2020. Nowo 
wybrany zgodnie ze statutem Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: 

prof. Krystyna Kleszczowa – przewodnicząca, prof. UP Małgorzata Nowakowska 

– zastępca przewodniczącego, dr Ewelina Grześkiewicz – sekretarz, prof. Elżbieta 
Chrzanowska-Kluczewska – skarbnik, członkowie: prof. Aleksander Kiklewicz, 
prof. IPI PAN Adam Przepiórkowski, prof. Piotr Stalmaszczyk, prof. Krystyna 
Waszakowa, dr hab. Włodzimierz Wysoczański. Natomiast do Komisji Rewizyj-

nej weszli: dr hab. Mirosława Mycawka – przewodnicząca, prof. IJP PAN Rafał 
L. Górski, dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, dr hab. Andrzej Moroz, dr hab. 
Mirosława Siuciak.

LXXII Zjazd PTJ w Krakowie wypełniony był jednak nie tylko zadaniami nau-
kowymi czy obowiązkami statutowymi Towarzystwa, ale także obfi tował w do-

znania duchowe i estetyczne. Organizatorzy zatroszczyli się bowiem, aby trady-

cyjnie odbyła się msza za zmarłych członków PTJ, którą tym razem odprawiono 

w kościele oo. Karmelitów na Piasku przy ul. Karmelickiej 19. Poza tym zorgani-

zowano zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (mieszczącego się 

w budynku Fabryki Emalia Oskara Schindlera) oraz Muzeum Sztuki Współczes-

nej w Krakowie. Doznań smakowych dostarczył z kolei uczestnikom zjazdu Dom 

Polonii, mieszczący się w pięknym miejscu na samym Rynku, w którym zaserwo-

wano przepyszne dania obiadowe i bankietowe. 

Patrycja Pałka
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