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Wprowadzenie

W ósmym tomie „Językoznawstwa” autorzy podjęli zagadnienie nauczania języków 
obcych na różnych poziomach edukacyjnych. Sporo miejsca poświęcili językowym in-
terakcjom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, perswazji językowej, gatunkom 
wypowiedzi i ich prasowym konkretyzacjom, przezwiskom w gwarach, internetowym 
komentarzom, językowi reklamy, poprawności językowej, polskiej normie ortoepicznej 
i komunikatowi baletowemu.

Dział Studiów i rozpraw otwiera artykuł Anny Arciszewskiej poświęcony ekspresyjność 
języka na przykładzie przezwisk użytych w powieści Joanny Chmielewskiej Wszystko 
czerwone. Na szczególną uwagę zasługują artykuły Marii Wojtak i Marii Wojtyły-Świe-
rzowskiej. Maria Wojtak podjęła zagadnienie gatunków wypowiedzi i ich prasowych 
konkretyzacji. Gatunki wypowiedzi autorka traktuje jako modele organizacji tekstów, 
czyli byty abstrakcyjne zorganizowane wewnętrznie we wzorcach obejmujących cztery 
płaszczyzny (strukturę, semantykę, pragmatykę i stylistykę) i jako zjawiska polimorficzne. 
Zdaniem badaczki wzorce gatunków są elastyczne i kształtowane przez dziennikarski 
uzus. Są niezwykle dynamiczne i nieustannie modyfikowane w tekstowych realizacjach. 
Dochodzi do wniosku, że o tożsamości licznych gatunków prasowych decyduje struktura. 
Maria Wojtyła-Świerzowska przedmiotem obserwacji uczyniła przezwiska. Zauważa, 
że cechuje je duża rozpiętość ekspresji, począwszy od pogardy, litości, złośliwości, 
lekceważenia, poprzez prześmiewczość, ironię aż do przyjaźni, żartobliwości. Autorka 
podkreśla, że przezwiska pozwalają obserwować żywe słownictwo i słowotwórstwo. 
Poświadczają przy tym leksykę, która niejednokrotnie dawno wyszła z użycia lub jest 
zarejestrowana tylko w niektórych dialektach. Przezwiska ze względu na swoją funkcję, 
wkraczają na obszar psychologii społecznej i socjologii grup społecznych. W Studiach 
i rozprawach zamieszczono też inne prace. Marta Dawidziuk stara się przybliżyć 
podstawowe dla badań nad komunikacją językową terminy: dyskurs i gatunek 



____________________ Wprowadzenie ____________________

__ 8 __

wypowiedzi. Z przytaczanych ustaleń i refleksji znawców problematyki wyciąga 
wniosek, że oba pojęcia nie zostały dotąd jasno zdefiniowane. Zauważa, że dys-
kurs i gatunek mają wiele cech wspólnych. Naturalnym środowiskiem jest dla nich 
międzyludzka interakcja. Oba fenomeny komunikacyjne są pod silnym wpływem 
kontekstu, na przykład sytuacyjnego, społeczno-kulturowego. Patryk Iwańczyk 
dokonał analizy trzech felietonów sportowych autorstwa Waldemara Lodzińskiego, 
które ukazywały się w cyklu Rzut z autu (1994–1998) na łamach specjalistycznego 
tygodnika „Piłka Nożna”. Autor doszedł do wniosku, że w felietonach spotkać 
można liczne przykłady oryginalnych nawiązań do innych gatunków prasowych 
(list do redakcji, komentarz, editorial), różnorodnych form charakterystycznych 
dla literatury (opowiadanie, bajka, zagadka) oraz tekstów użytkowych (instrukcja, 
regulamin, sprawozdanie, oświadczenie). W innej pracy Joanna Kuć charakteryzuje 
z perspektywy semantyczno-kulturowej komentarze internautów po odwołaniu 
meczu Polska–Anglia w 2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Paulina 
Mucha ukazuje, jak język pomaga wyrażać determinowane płciowo różnice w postrze-
ganiu kolorów. Wykorzystuje w tym celu wypowiedzi uczniów trzecich klas liceum. 
Językowymi sposobami wyrażania komizmu mimowolnego w interakcjach dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną zajmuje się Jolanta Piekarska. W kolejnym 
artykule Laura Polkowska dokonała analizy wystąpień sejmowych posłów prawicowych 
w okresie międzywojennym i skonfrontowała z obecnym językiem polityków. Porówna-
nie wypadło na korzyść przedstawicieli życia politycznego, którzy działali przed wojną. 
Artykuł te jest jeszcze jednym głosem podkreślającym upadek języka współczesnych 
sporów politycznych. W innej pracy Bartosz Warzycki przedstawia kilka możliwości 
użycia języka angielskiego w celu reklamy towarów przeznaczonych na sprzedaż. Dział 
Studiów i rozpraw zamyka artykuł Marty Wybraniec poświęcony programowi baletowemu. 
Zdaniem autorki jest on istotnym elementem komunikatu baletowego.

 W dziale Recenzje, omówienia i sprawozdania Katarzyna Dawidowicz przedstawia 
drugi numer językoznawczego czasopisma „Język w Komunikacji” (2012).
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