
Od Redakcji

To już jedenasty tom prac wydawanych w ramach „Annales Universitatis Paedago-
gicae Cracoviensis. Studia Linguistica”. Data ukazania się obecnego woluminu ma 
charakter szczególny, gdyż zbiega się z jubileuszem 70-lecia powstania Uniwersy-
tetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Niezależnie za-
tem od zamieszczonych w tym tomie opracowań o charakterze artykułów i recenzji, 
których autorami są badacze wywodzący się z różnych ośrodków w kraju, a także 
z zagranicy, jedenasty rocznik „Studia Linguistica” wzbogacony został o dodatkowe 
materiały, wpisujące się w jubileuszowy rok utworzenia Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie.

Jedną z form jego uczczenia była inicjatywa polonistycznego środowiska języ-
koznawczego Uniwersytetu Pedagogicznego nadania tytułu doktora honoris causa 
Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, wybitnemu humaniście i znawcy dziejów pol-
szczyzny, współtwórcy poznańskiej szkoły historycznojęzykowej, a także niestru-
dzonemu animatorowi polskiego życia naukowego oraz wiernemu przyjacielowi 
krakowskich językoznawców – polonistów i neofilologów. Z tego też powodu Kole-
gium Redakcyjne postanowiło, aby niniejszy, jubileuszowy tom „Studia Linguistica” 
wzbogacić o dwa dodatkowe teksty. Pierwszym z nich jest tekst laudacji na cześć 
Profesora Bogdana Walczaka wygłoszonej podczas owej uroczystości przez profe-
sora Stanisława Koziarę, kierownika Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji 
Społecznej UP w Krakowie. Z kolei jako drugi dodatkowy materiał okolicznościowy 
zamieszczamy pisaną wersję wystąpienia naszego Laureata podczas uroczystości 
odebrania tegoż zaszczytnego wyróżnienia, wystąpienia będącego zarazem wykła-
dem inaugurującym kolejny rok akademickiej działalności Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. KEN w Krakowie.

Na prawach wpisujących się w jubileuszowe obchody 70-lecia najstarszej 
w Polsce uczelni nauczycielskiej do zamieszczonych w obecnym tomie „Studia Lin-
guistica” materiałów dołączone zostało także opracowanie profesora Macieja Mą-
czyńskiego, kierownika Katedry Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UP. 
Przynosi ono retrospektywne spojrzenie na historię polonistyki językoznawczej  
UP, widzianej zarówno w perspektywie osobowej, jak i kierunków prowadzonych 
w Katedrze Języka Polskiego badań, od najstarszego okresu działalności najpierw 
ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, poprzez okres powołania Akademii Peda-
gogicznej, po obecny status Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest to opracowanie także 
próbą syntetycznego przypomnienia wszystkich tych postaci, które współtworzyły 
zręby tutejszego środowiska językoznawczego, a spośród których spora część w po-
czątkowym okresie wywodziła się z grona uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
obok licznej plejady nauczycieli akademickich – absolwentów krakowskiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, z czasem zaś wychowawców kolejnych pokoleń pracujących 
dziś w Uniwersytecie Pedagogicznym badaczy.



Przychodzi nam żywić nadzieję, iż zamieszczone w jedenastym tomie „Anna-
les Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” artykuły i rozprawy 
przyciągną uwagę czytelniczą ze względu na swój okolicznościowy charakter, jak też 
ich merytoryczną zawartość.


