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Dzień 4 III 2016 roku był ważną datą dla całej społeczności Łodzi akademickiej, 
przede wszystkim jednak dla Wydziału filologicznego i uczniów Profesora Witol-
da Śmiecha. Organizatorzy konferencji naukowej pt. „zmiany w języku polskim 
i innych językach słowiańskich”, Katedra Współczesnego Języka Polskiego oraz 
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, uczcili w tym dniu pamięć Pro-
fesora w sposób Jemu najbliższy – naukową dyskusją nad zagadnieniami, które 
stanowiły trzon badań Profesora.

Nieprzypadkowo nasza konferencja rozpoczęła się 4 III 2016 roku, czyli 
w 25. rocznicę śmierci Profesora – dokładnie rok później, 4 III 2017 roku, przy-
pada również setna rocznica Jego urodzin. Na konferencji zgromadziło się nie 
tylko liczne grono uczniów Profesora, ale także młode pokolenie językoznawców, 
które nie miało okazji poznać Profesora osobiście, stąd też pomysł przedstawie-
nia Jego sylwetki naukowej. Jest to wyraz nie tylko naszej wdzięcznej pamięci 
o Profesorze, lecz również płynąca z głębi serca potrzeba kontynuowania dobrej 
tradycji uniwersyteckiej, której ważnym elementem jest pamięć o przeszłości 
Uniwersytetu Łódzkiego i o ludziach, którzy go tworzyli. mnie, jako najstarszej 
uczennicy Profesora, przypadł właśnie w udziale ten zaszczyt. 

***
Profesor Witold Śmiech, wybitny polski językoznawca, był całe życie związany 
z Łodzią, Uniwersytetem Łódzkim i Łódzkim Towarzystwem Naukowym. 

Urodził się 4 III 1917 roku we wsi Jutrzkowice koło Pabianic. Rodzice, Wa-
cław i Antonina (z domu Tabak), mieli małe gospodarstwo rolne, które z trudem 
pozwalało na utrzymanie rodziny, toteż dodatkowo pracowali w fabryce włó-
kienniczej w Łodzi. Witold Śmiech rozpoczął naukę w rodzinnej miejscowości, 
a po przeniesieniu się rodziny do Łodzi kontynuował ją w szkole na chojnach. 

W 1932 roku wstąpił do miejskiego Seminarium Nauczycielskiego im. ewa-
rysta estkowskiego, które ukończył w 1936 roku. Dla ambitnego chłopca z nie-
zamożnej rodziny, który po ukończeniu szkoły powszechnej chciał się dalej 
uczyć, była to jedyna możliwość zdobycia wykształcenia. Rok przed wybuchem 
wojny W. Śmiech rozpoczął studia polonistyczne na Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Łodzi, pracując jednocześnie zawodowo jako urzędnik w „Pomocy zimowej”. 
W 1940 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec i przez 
półtora roku pracował jako robotnik w kopalni węgla brunatnego „concordia” 
w Nachterstadt, w górach harzu. ze względu na komplikacje zdrowotne pod 
koniec 1941 roku został zwolniony i wrócił do Łodzi, gdzie do końca wojny 
pracował jako księgowy w fabryce konfekcyjnej „mezger” (1942–1945).
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Po utworzeniu w 1945 roku Uniwersytetu Łódzkiego W. Śmiech wznowił 
przerwane przez wojnę studia polonistyczne i 28 X 1948 roku złożył egzamin 
magisterski, uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. 
Pracę magisterską pisał pod kierunkiem profesora zdzisława Stiebera, który 
dostrzegł w swoim studencie wyjątkowe zdolności i zainteresowanie pracą na-
ukową. Na wniosek profesora, Witold Śmiech, student III roku, został młodszym 
asystentem w Katedrze Języka Polskiego (1946–1949) i jednocześnie pracował 
jako księgowy w różnych instytucjach, m.in. w tkalniach „Reduta”, „Kepler” 
oraz w centrali Przemysłu chemicznego. W piśmie do ministerstwa Oświaty 
z 1948 roku profesor Stieber pisał o W. Śmiechu w następujący sposób: „Wśród 
moich uczniów łódzkich nie widzę nikogo, kto by mu był równy kwalifikacjami 
na asystenta” i dalej: „Jego praca magisterska jest ważnym przyczynkiem do pro-
blemu pochodzenia polskiego języka literackiego i zasługuje, moim zdaniem, na 
ogłoszenie drukiem [...]” (Akta osobowe UŁ). Po ukończeniu studiów W. Śmiech 
awansował na stanowisko starszego asystenta (1949–1953), a następnie adiunkta 
(1953–1957). Po dziesięciu latach od momentu podjęcia studiów polonistycznych 
w UŁ W. Śmiech był już pierwszym spośród pomocniczych pracowników na-
ukowych w UŁ, który uzyskał stopień naukowy kandydata nauk filologicznych, 
nadany przez Radę Wydziału filozoficznego 3 vI 1955 roku. Podstawę stanowiła 
praca pt. Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sŕ, *zŕ, *žŕ, uznana 
przez najwybitniejszych językoznawców, profesorów Kazimierza Nitscha, Stani-
sława Urbańczyka i Witolda Taszyckiego, za poważną pozycję naukową, istotną 
w dyskusji nad pochodzeniem polskiego języka literackiego.

Awanse, będące konsekwencją dalszego rozwoju naukowego, nastąpiły 
bardzo szybko. W dwa lata później W. Śmiech był już docentem (zatwierdze-
nie przez cKK z dnia 27 vI 1957 r.). Rada Państwa nadała mu kolejne tytuły: 
profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych (14 III 1969) oraz profesora 
zwyczajnego (14 XI 1974).

Profesor Witold Śmiech związał się na stałe z Uniwersytetem Łódzkim, 
w którym pełnił różne odpowiedzialne funkcje, a poprzez wieloletnią działal-
ność w Łódzkim Towarzystwie Naukowym również w środowisku naukowym 
Łodzi i regionu. Reprezentował nasze miasto w ogólnopolskich organizacjach 
i instytucjach państwowych.

Prace Profesora stanowią poważne osiągnięcia naukowe i wnoszą trwały 
wkład w rozwój różnych dziedzin językoznawstwa polonistycznego – histo-
rycznego i współczesnego – oraz slawistycznego. Profesor był nie tylko wy-
bitnym naukowcem, ale również doskonałym nauczycielem i mistrzem, który 
wykształcił kilka pokoleń polonistów, stworzył szkołę naukową w zakresie badań 
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nad czasownikiem i dbał o rozwój młodej kadry naukowej. Był człowiekiem 
wielkodusznym i życzliwym ludziom, zawsze chętnie służył radą i pomocą tym, 
którzy tego potrzebowali.

Działalność naukową rozpoczął Profesor, jak prawie wszyscy językoznawcy 
tego czasu, od językoznawstwa historycznego i dialektologii. Taka była praca 
magisterska oraz pierwsza publikacja w „Języku Polskim” (JP, 30, 1950), a na-
stępnie jej rozwinięcie w formie pracy kandydackiej. W pracach tych, poddając 
analizie grupy spółgłoskowe *sŕ, *zŕ, *žŕ, udowodnił, że w Xv wieku mało-
polski typ środa, źródło, uźrał ustępował w języku literackim wielkopolskiemu 
typowi śrzoda, źrzódło, uźrzał, który zdecydowanie dominował do początków 
XIX wieku. zwycięstwo w XIX wieku typu środa, źródło, ujrzał przypisywał 
W. Śmiech wpływowi potocznej wymowy warszawskiej. Wnioski płynące z ana-
lizy kontynuantów grup spółgłoskowych były ważnym argumentem w toczącej 
się ówcześnie dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego.

Tematyka historycznojęzykowa znalazła odbicie w następnych rozprawach 
poświęconych fonetyce: O fonetyce międzywyrazowej w języku polskim (na tle 
ogólnosłowiańskim) (JP, 41, 1961), O przyczynach wymowy dźwięcznego v po 
spółgłoskach bezdźwięcznych zamieszczonej w „Rozprawach Komisji Językowej 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (RKJ ŁTN, vIII, 1962), O rozwoju fone-
tycznym prepozycji s, z oraz bez-, przez-, roz- i wz- w języku polskim (RKJ ŁTN, 
XIv, 1968) oraz w wielu innych, w których zjawiska fonetyczne łączyły się z in-
nymi, np. O polskich przysłówkach odprzymiotnikowych na -o, -e (RKJ ŁTN, v, 
1957), Stopień wyższy przysłówków polskich z sufiksem *-ъko, *-oko (RKJ ŁTN, 
vIII, 1962). Wymienione rozprawy cechuje podobna metodologia. Autor, wycho-
dząc od najdawniejszego stanu polszczyzny, poprzez zachowane fakty gwarowe 
wyjaśniał stan współczesnej polszczyzny.

Kolejną płaszczyzną wczesnych zainteresowań naukowych Profesora była 
również onomastyka, szczególnie zaś toponomastyka. Tego zagadnienia dotyczą 
dwie rozprawy o nazwach miejscowych: Historia nazw miejscowych z przyrost-
kiem *-ov na terenie dawnego powiatu sieradzkiego (RKJ ŁTN, Iv, 1956) i Uwagi 
o rozwoju nazw miejscowych na terenie dawnego powiatu sieradzkiego (RKJ ŁTN, 
vI, 1959). Ukazał w nich wpływ mazowsza na formy nazw miejscowości w daw-
nym powiecie sieradzkim. W latach osiemdziesiątych, w związku z kierowaniem 
zespołem opracowującym Słownik nazw terenowych Polski (por. artykuł pod takim 
samym tytułem – „Onomastica”, XXvII, 1982), zajął się toponomastyką w skali 
całego kraju. W artykułach przedstawiał procesy związane z powstawaniem 
nazw terenowych: Przypadki zmiany przynależności wyrazów do określonych 
części mowy w nazwach terenowych Polski („Beiträge zur Slavistik”, X, 1988) 
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oraz związki między wyrazami pospolitymi i nazwami terenowymi: Stosunek 
nazw terenowych do wyrazów pospolitych (w: Geografia nazewnicza, Wrocław 
1983). Interesował się też semantyką i etymologią toponimów, np. Stosowanie 
przyimków nad i pod oznaczających bliskość w polskich nazwach terenowych, 
gwarowych i w języku ogólnym („AfP Ostraviensis”, seria D-19, 1983), Isep 
(i pochodne) – polska nazwa terenowa i miejscowa (zN WSP w Opolu, 1991). Tuż 
przed śmiercią W. Śmiech ukończył obszerną monografię z dziedziny toponimii 
i dialektologii. Analizując formacje przymiotnikowe w nazwach pół, łąk, lasów 
itd., odkrył wiele nazw zróżnicowanych terenowo oraz takich, które zachowały 
się jedynie w gwarach, chociaż i tam ich zasięgi były dawniej o wiele większe. 
Profesor pokazał, jak ważnym materiałem językowym mogą być nazwy terenowe. 
Dzięki staraniom Łódzkiego Towarzystwa Naukowego praca ukazała się w piątą 
rocznicę śmierci Profesora, por. Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski (wstępem 
opatrzył i do druku przygotował Sławomir Gala, Łódź 1996).

Głównym kierunkiem badawczym od lat sześćdziesiątych był w pracach 
Profesora polski czasownik, szczególnie jego morfologia, oraz problemy seman-
tyczne i składniowe. Artykuł sygnalizujący nowe obszary naukowe – O budowie 
czasowników typu odtańczyć ‘odpłacić tańcem’ – ukazał się już w 1965 roku 
(RKJ ŁTN, XI, 1965), a ostatni, poświęcony czasownikowi, prawie trzydzie-
ści lat później. W tych latach powstały trzy wartościowe książki o charakterze 
monograficznym i około 30 innych rozpraw o czasowniku, co sprawiło, że Pro-
fesor był powszechnie uznawany za największy autorytet w skomplikowanej 
materii polskiego czasownika. W 1967 roku ukazała się pierwsza monografia: 
Rozwój form czasu teraźniejszego czasownika w języku polskim (Łódź 1967). 
Witold Śmiech wyjaśnił w niej kształtowanie się tych form oraz ich wzajemne 
oddziaływanie na przestrzeni całej historii, tj. od czasów prasłowiańskich do 
stanu współczesnego, zarówno w języku literackim, jak i w gwarach. Sprawom 
czasownika poświęcona jest również druga monografia: Funkcje aspektów 
czasownikowych we współczesnym języku polskim (Łódź 1971). Profesor był 
jednym z nielicznych badaczy polskich, którzy zajmowali się aspektem. Do 
tego zagadnienia wracał jeszcze wielokrotnie, por. O tzw. parach aspektowych 
w języku polskim (w: W służbie nauce i szkole, Wrocław 1970), Druga regulacja 
stosunków iloczasowych w parach aspektowych w języku polskim („Beiträge 
zur Slavistik”, v, 1982), Stosunki iloczasowe w parach aspektowych w języku 
polskim i ich dalsze konsekwencje (RKJ ŁTN, XXXvI, 1992). Niewątpliwą 
zasługą W. Śmiecha było więc podjęcie i kontynuowanie badań nad aspektem 
oraz rozpatrywanie go na tle grup semantycznych i w zależności od kontekstu. 
Profesor zajmował się również słowotwórstwem i semantyką czasownika. Na 
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Kongres Slawistów w Pradze zgłosił rozprawę pt. Kształtowanie się funkcji se-
mantycznych przedrostka od(e)- w języku polskim, opublikowaną w 1968 roku. 
W kilka lat później opisał funkcje przedrostka na-: Intensiva z pref. na- w języku 
polskim (RKJ ŁTN, XXIII, 1977). Trzecią pozycję monograficzną stanowiła 
książka poświęcona właśnie prefiksacji czasowników: Derywacja prefiksalna 
czasowników polskich (Łódź 1986). zostały w niej przedstawione nie tylko funk-
cje wszystkich prefiksów, ale i związki składniowe, które stanowiły podstawę 
utworzenia większości derywatów prefiksalnych, co było nowatorskim ujęciem 
w słowotwórstwie czasownika.

Tym trzem głównym książkom towarzyszyło wiele rozpraw i artykułów, 
w których Profesor przedstawiał wyniki badań nad zagadnieniami szczegółowymi, 
np. czasem przeszłym złożonym (RKJ ŁTN, XvII, 1971; wespół z J. Górecką), 
zaprzeczonymi i niezaprzeczonymi formami rozkaźników (RKJ ŁTN, XXXIII, 
1987), wielokrotnością i jednokrotnością (RKJ ŁTN, XXv, 1979; XXvII, 1981), 
przechodniością i nieprzechodniością (RKJ ŁTN, XXII, 1976), intensywnością 
akcji czasownikowej (RKJ ŁTN, XXIII, 1977; XXXII, 1987), deprefiksacją 
(JP, 53, 1973), fleksją (RKJ ŁTN, XX, 1974), derywacją (RKJ ŁTN, XXI, 1975; 
XXXI, 1985) itd. zyskując uznanie w świecie naukowym w kraju i za granicą, 
W. Śmiech stał się wybitnym specjalistą w zakresie historycznych i współcze-
snych zagadnień polskiego czasownika. Tą problematyką zainteresował swoich 
uczniów, czego rezultatem były liczne dysertacje doktorskie i habilitacje. 

Oprócz tych trzech głównych kierunków badań naukowych Profesor 
W. Śmiech zajmował się też składnią, słowotwórstwem imion i kulturą języ-
ka. z zakresu składni można tylko przykładowo wymienić pracę o zdaniach 
wprowadzonych przez spójnik ani (ni) (RKJ ŁTN, IX, 1963) oraz o zdaniach ze 
wskaźnikiem zespolenia kto, co (RKJ ŁTN, XXvIII, 1982). Jeśli chodzi o prace 
słowotwórcze, to oprócz artykułów o przymiotnikach i przysłówkach Profesor 
przedstawił systemową propozycję klasyfikacji derywacji, opartą na jednolitych 
zasadach dla rzeczowników, przymiotników i czasowników, por. Uwagi o klasy-
fikacji derywacji w języku polskim (RKJ ŁTN, XXXv, 1990). 

Profesor był miłośnikiem pięknej i poprawnej polszczyzny. Jego wykłady oraz 
prace naukowe były przykładem zwięzłości i precyzji językowej. Kulturze języka 
poświęcił wiele czasu, szczególnie w ostatnich latach życia, np. Z problematyki 
kultury języka polskiego („Acta Universitatis Lodziensis. folia Linguistica”, 18, 
1988). Był współorganizatorem dwóch Kongresów Kultury Języka Polskiego: 
w Szczecinie (1984) i Katowicach (1988), występując na nich z referatami, 
które zostały później opublikowane. Jako uznany autorytet naukowy Profesor 
recenzował wiele pozycji naukowych różnych wydawnictw, np. Encyklopedię 
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szkolną wydaną przez WSiP, trzytomowy Słownik języka polskiego pod redakcją 
m. Szymczaka, Słownik polsko-czeski B. vydry, Słownik włókienniczy, wiele 
skryptów i rozpraw uniwersyteckich. 

Plonem pracy naukowej Profesora było 5 obszernych monografii i ponad 
50 rozpraw naukowych. Działalność naukową Profesor zawsze łączył z pracą 
dydaktyczną. Jego wykłady cieszyły się wielkim powodzeniem i to właśnie dzięki 
nim studenci, którzy podejmowali studia polonistyczne z myślą o literaturze pol-
skiej, zmieniali często przedmiot zainteresowań i zajmowali się językiem polskim 
i językoznawstwem. Najlepiej świadczy o tym liczba około 230 wypromowanych 
magistrantów i kilkunastu doktorów. Dawni uczniowie Profesora sami są już 
dzisiaj profesorami i zachowują w sercu wdzięczną pamięć o swoim mistrzu.

Talent organizatorski Profesora, umiejętność współpracy i prowadzenia ne-
gocjacji oraz skłonność do kompromisu najlepiej ujawniły się w trakcie pełnienia 
różnych funkcji kierowniczych. Przez dwanaście lat Profesor kierował Wydziałem 
filologicznym, najpierw jako prodziekan (1959/60–1962/63), potem dziekan 
(1963/64–1972). Następnie był prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych 
(1972–1975) i przez wiele lat, aż do przejścia na emeryturę, kierował Katedrą 
Współczesnego Języka Polskiego (1973–1987). Był również dyrektorem Instytutu 
filologii Polskiej (1979–1981). Brał aktywny udział w pracach różnych komisji 
uniwersyteckich, był członkiem Senatu UŁ, redaktorem serii „folia Linguistica” 
(w ramach „Acta Universitatis Lodziensis”) przewodniczącym Rz zNP w UŁ, 
kuratorem Instytutu filologii Germańskiej oraz opiekunem naukowym Studium 
Języka Polskiego dla cudzoziemców.

Profesor działał także poza murami uczelni. Był członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Językoznawczego, Towarzystwa miłośników Języka Polskiego, prze-
wodniczącym Komitetu Językoznawstwa PAN, członkiem centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych. Brał udział w różnych Komisjach PAN, 
np. Komisji ds. Programów Szkolnych i ds. Urzędowego Spisu Nazw Własnych, 
był członkiem Rady Oddziałowej PAN w Łodzi.

W życiu Profesora najważniejsze jednak były dwie instytucje: Uniwersytet 
Łódzki i Łódzkie Towarzystwo Naukowe, z którymi związał się na stałe zaraz 
po wojnie. W ŁTN był najpierw głównym księgowym (1946–1958) i skarbni-
kiem (1966–1969), zastępcą dyrektora Biura (1950–1958), p.o. dyrektora Biura 
(1958–1959) i wreszcie dyrektorem Biura (1959–1961). Był też sekretarzem Wy-
działu I, zastępcą sekretarza generalnego (1963–1966), sekretarzem generalnym 
i w końcu wiceprezesem (1969–1982) i prezesem przez trzy kadencje, aż do śmier-
ci (1982–1991). Profesor W. Śmiech był aktywnym członkiem różnych komisji 
ŁTN, np. Komisji Językowej Wydziału I, Komisji Wydawniczej (1960–1962), 
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Komisji ds. Nagrody m. Łodzi (1962), Komisji Statutowej (1960–1962), Komisji 
Popularyzacji Wiedzy (1960–1962). Redagował następujące wydawnictwa ŁTN: 
Katalog wydawnictw Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za lata 1945–1969 
(Łódź 1971), Katalog wydawnictw Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za lata 
1970–1973 (Łódź 1974), Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN 1878–1981 
(Łódź 1987). z okazji jubileuszu ŁTN napisał syntetyczne opracowanie przed-
stawiające dorobek Towarzystwa: Pięćdziesięciolecie Łódzkiego Towarzystwa 
Naukowego. Zeszyt specjalny (Łódź 1987). Prawie od samego początku wydawa-
nia „Rozpraw Komisji Językowej” był sekretarzem redakcji – od tomu III (1955) 
do XX (1974), a następnie współredaktorem do tomu XXXv (1990). 

za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesor W. Śmiech trzykrotnie 
otrzymał nagrody ministra, wiele nagród Rektora UŁ oraz nagrody naukowe 
miasta Łodzi i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wielokrotnie był też wy-
różniany różnymi medalami i odznakami oraz odznaczeniami państwowymi, 
m.in. medalem Dziesięciolecia PL (1955), złotym Krzyżem zasługi (1959), 
Odznaką Tysiąclecia (1966), medalem „UŁ w służbie społeczeństwa i nauki” 
(1975), Krzyżami Odrodzenia Polski: Kawalerskim (1966), Oficerskim (1974) 
i Komandorskim (1987), honorową Odznaką m. Łodzi (1974) i Nagrodą Na-
ukową m. Łodzi (1974 i 1990), honorową Odznaką Województwa Łódzkiego 
(1973), złotą Odznaką zNP (1970), medalem 40-lecia Pokoju i Pracy (1985), 
medalem „zasłużony nauczyciel PRL” (1977) oraz medalem Komisji edukacji 
Narodowej (1985).

Przytoczone fakty i daty mówią same za siebie, pokazują Profesora jako 
człowieka, który nigdy nie unikał obowiązków, potrafił sprostać wielu funkcjom 
i łączyć je harmonijnie – ku pożytkowi ogólnemu i społeczności akademickiej. 

Sens życia Profesora stanowiły dni wypełnione pracą dla dobra nauki, któ-
rej oddał bez reszty swój czas, umysł i serce. Tak było również po przejściu na 
emeryturę. Jego prace stanowią poważne osiągnięcia naukowe i wnoszą trwały 
wkład w rozwój polskiej gramatyki historycznej i dialektologii, toponomastyki 
oraz gramatyki współczesnego języka polskiego, zwłaszcza w zakresie morfologii 
i semantyki czasownika, a także składni.

Poważny dorobek naukowy Profesora, rzadko spotykane walory dydaktycz-
ne, wykształcenie kilku pokoleń polonistów, dbałość o rozwój kadry naukowej, 
talent organizacyjny, a także pełna oddania i poświęcenia praca w Uniwersytecie 
Łódzkim i Łódzkim Towarzystwie Naukowym zasługują na najwyższy podziw 
i szacunek.

Uniwersytet Łódzki zadbał o zachowanie w pamięci Profesora Witolda 
Śmiecha. z inicjatywy Jego uczniów w pierwszą rocznicę śmierci w „folia 
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Linguistica” ukazał się zeszyt specjalny (Łódź 1992) przedstawiający sylwetkę 
Profesora. Wtedy też auli Wydziału filologicznego, w której Profesor przez 
lata prowadził wykłady, nadano imię Profesora Witolda Śmiecha. Jednocześnie 
odbyło się sympozjum naukowe, z którego materiały opublikowano w „folia 
Linguistica” (1995). 

Podobnie postąpiło Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Tuż po śmierci w Spra-
wozdaniach z Czynności i Posiedzeń ŁTN 1982–1991 (Łódź 1993) ukazał się 
artykuł poświęcony Profesorowi. W piątą rocznicę śmierci Łódzkie Towarzystwo 
Naukowe, pamiętając wieloletnie związki Profesora z ŁTN i Jego zasługi dla 
rozwoju Towarzystwa, uczciło pamięć swojego wieloletniego prezesa, wydając 
specjalną publikację przedstawiającą sylwetkę Profesora: Profesor Witold Śmiech 
(w serii: Sylwetki łódzkich uczonych, zeszyt 29, Łódź 1996). We wstępie Prezes 
ŁTN, profesor S. Liszewski napisał: „Niech to opracowanie przybliży młodemu 
pokoleniu sylwetkę jednego z bardziej znanych łódzkich uczonych, a zestawiona 
w tym zeszycie bibliografia jego prac niech służy badaczom języka polskiego, 
przypominając im znanego i cenionego językoznawcę – Profesora Witolda 
Śmiecha”. W tym samym roku, w ramach obchodów sześćdziesięciolecia ŁTN, 
odbyło się również sympozjum naukowe przedstawiające osiągnięcia naukowe 
Witolda Śmiecha. 

***
I chociaż Profesor nie żyje od dwudziestu pięciu lat (zmarł w dniu swoich uro-
dzin, 4 III 1991), to trwa nasza pamięć o Nim i wdzięczność za lata wspólnego 
przebywania w społeczności akademickiej i przeżyć intelektualnych, które do 
dzisiaj owocują pracami uczniów Profesora. 

Nasza konferencja, która zgromadziła językoznawców z całej Polski i z za-
granicy, była tego najlepszym dowodem. Uradowały się serca uczniów Profesora, 
którzy zobaczyli, że w nowym gmachu Wydziału filologicznego przy ul. Po-
morskiej 171/173 przed salą Rady Wydziału znowu zawisła tablica poświęcona 
Profesorowi, przeniesiona z dawnego gmachu Wydziału przy al. Kościuszki 65. 
Koło się zamknęło, tradycja się wypełniła. 

Andrzej makowiecki, znany pisarz i dziennikarz, dawny student polonistyki, 
pisał w „expressie Ilustrowanym” (20 vI 1996): „Śmiech. fama Łodzi. Wieczna 
legenda uniwersytetu […]”. I dalej: „Urok Profesora Śmiecha polegał między 
innymi na tym, że wcale o reklamę nie zabiegał. Dlatego był wielki. Nie chciał 
być popularny, ale był. Nie chciał być może nawet aż tak kochany”. Ale był 
ukochanym Profesorem wielu pokoleń polonistów.



16 BOżeNA OSTROmęcKA-fRączAK

Bożena Ostromęcka-Frączak

W DWUDzIeSTą PIąTą ROczNIcę ŚmIeRcI  
PROfeSORA WITOLDA ŚmIechA (4 III 1917–4 III 1991)

Streszczenie 

Autorka, uczennica Profesora przedstawia drogę życiową swojego mistrza. Szczególną uwagę 
poświęca osiągnięciom naukowym Profesora Witolda Śmiecha i obszarom naukowym, którymi 
On się zajmował. zwraca również uwagę na działalność Profesora poza Uniwersytetem Łódzkim, 
przede wszystkim w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

ON The 25Th ANNIveRSARy Of The DeATh  
Of PROfeSSOR WITOLD ŚmIech (4 III 1917–4 III 1991)

Summary

The author, a former student of Witold Śmiech, describes the story of her professor’s life. She 
especially concentrates on his scientific achievements and his research fields. She also describes 
his activity outside of the University of Lodz, especially in the Lodz Scientific Society (Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe).


