
Zakład Językoznawstwa 
Angielskiego i Porównawczego



Katedra Anglistyki, 1945-1950:

❏ zastępca profesora Juliusz Krzyżanowski
❏ dr Wiktor Jassem (fonetyka)
❏ mgr Jan Cygan (gramatyka tradycyjna, strukturalizm)



1965-1975:

❏ doc. dr hab. Jan Cygan
❏ doc. dr hab. Henryk Kałuża
❏ dr Maria Miękisz
❏ mgr Michał Post
❏ mgr Ewa Chwalibóg



Kierunki badań:

Strukturalizm                             Gramatyka generatywna     
                     Polsko-angielskie badania kontrastywne



Zakład Językoznawstwa Angielskiego, od 1975:

Kierownicy

❏ prof. Jan Cygan (do 1978)
❏ doc. Henryk Kałuża (1978–1981)
❏ prof. Jan Cygan (1981–1991)
❏ prof. Michał Post (1991–1993)
❏ dr hab. prof. Bożena Rozwadowska (od 1994)



Fonetyka i fonologia:
 
❏ dr Renata Barzycka
❏ mgr Marian Zamorski
❏ dr Przemysław Pawelec



Doktorat i rozprawa habilitacyjna Michała 
Posta (odpowiednio 1978, 1985) poszerzyły 
badania językoznawcze o dociekania 
semantyczne, wówczas w ramach 
paradygmatu językoznawstwa generatywnego 
oraz zapoczątkowały nowoczesne badania 
porównawcze uwzględniające obszerne 
odniesienia do innych języków w 
poszukiwaniu ogólnych praw i właśnie ta 
formuła do dziś definiuje nasz Zakład.



Nurt generatywny w badaniach porównawczych w zakresie 
pogranicza składni i semantyki:
 
❏ dr hab. prof. UWr Bożena Rozwadowska (od 1982)

❏ dr Maja Lubańska (od 2004)

❏ dr Adam Biały (od 2004)

❏ dr Patrycja Jabłońska (2007-2014)

❏ dr hab. prof. Joanna Błaszczak (od 2008)

❏ dr Krzysztof Migdalski (od 2008)

❏ dr Dorota Klimek-Jankowska (od 2009)

❏ dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska (od 2009)

❏ dr Wojciech Witkowski (od 2014)



Językoznawstwo kognitywne:

❏ prof. dr hab. Michał Post (1973-2012)

❏ dr Andrzej Głazek (1986-1993)

❏ prof. dr hab. Leszek Berezowski (od 1996)

❏ dr hab. prof. UWr Marek Kuźniak (od 2003)

❏ dr Michał Szawerna (doktorat w 2004, zatrudniony od 1994)

❏ dr Laura Suchostawska (od 2004)



Badania leksykograficzne (1990-1997):

Prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
wzbogacił obszar badań Zakładu o badania 
leksykograficzne. Wraz z odejściem prof. 
Piotrowskiego do Uniwersytetu Opolskiego, 
ustały w Instytucie badania leksykograficzne. 



Językoznawstwo antropologiczne oraz analiza dyskursu:

Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (od  2001, 
tytuł profesora 2012), były doktorant prof. dr 
hab. Zdzisława Wąsika, wieloletniego 
współpracownika Anglistyki, kierownika 
nieistniejącej już Katedry Językoznawstwa 
Ogólnego. Badania prof. Chruszczewskiego 
obejmują, między innymi, analizę dyskursu i 
językoznawstwo antropologiczne.



Analizą dyskursu zajmuje się również dr Piotr Czajka, 
natomiast pragmatyką i socjolingwistyką dr Renata 
Barzycka. W latach 1999–2008 w Zakładzie na 
stanowisku adiunkta pracował ś.p. dr Andrzej Skrzypiec, 
którego pasją był język walijski oraz kultura krajów 
celtyckich.



Językoznawstwo eksperymentalne:
 
Najnowszym, innowacyjnym w skali kraju, obszarem badań, o który wzbogacił 
się Zakład Językoznawstwa Angielskiego, to badania eksperymentalne z zakresu 
psycho- i neurolingwistyki kierowane przez dr hab. prof. Joannę Błaszczak w 
ramach projektów finansowanych przez granty FNP i NCN. Dr hab. Joanna 
Błaszczak wzmocniła nasz Zakład w 2008, po wieloletnim pobycie w Poczdamie, 
gdzie uzyskała swoje stopnie naukowe. W tym samym czasie wrócili z zagranicy 
nasi absolwenci dr Patrycja Jabłońska (Norwegia), dr Krzysztof Migdalski 
(Norwegia, Holandia, USA), dr Dorota Klimek-Jankowska (Holandia). Wspólnie 
złożyli wniosek o grant badawczy FNP dla młodych naukowców w konkursie 
Linguistic Categorization of the World through Language, wygrali konkurs i tak 
zapoczątkowany został nowy obszar badań językoznawczych w naszym 
Zakładzie.



Zakład dziś:







Nasze główne osiągniecia to:
 
❏ Umiędzynarodowienie
❏ Pozyskanie grantów



Stypendia i programy zagraniczne:

❏ prof. Jan Cygan: USA
❏ prof. Michał Post: USA

❏ dr hab. prof. UWr Bożena Rozwadowska: USA, Holandia, Wielka 

Brytania

❏ prof. Piotr Chruszczewski: USA, Berlin, Lipsk, Sztokholm

❏ dr hab. prof. UWr Joanna Błaszczak: Niemcy (Poczdam, Berlin)

❏ dr Krzysztof Migdalski: Norwegia, Holandia, USA

❏ dr Dorota Klimek-Jankowska: Holandia 



Goście zagraniczni:

❏ Prof. Barbara Partee (Emerita, UMass, Amherst)
❏ Prof. Henk van Riemsdijk (Emeritus, Uniwersytet w Tilburgu)
❏ Prof. Edwin Williams (Princeton University)
❏ Prof. Hagit Borer (Queen Mary University, Londyn/USC, Los Angeles)
❏ Prof. Steven Franks (Indiana University, Bloomington)
❏ Prof. John Bailyn (Stonybrook, USA)
❏ Prof. Martin Everaert (Uniwersytet w Utrechcie)
❏ Prof. Manfred Krifka (Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
❏ Prof. Henriette de Swart (Uniwersytet w Utrechcie)
❏ Prof. Gisbert Fanselow (Uniwersytet w Poczdamie)



Organizacja konferencji i szkół letnich:
 
❏ GLOW 2010
❏ GLIP 2011
❏ TRAIT 2013
❏ ‘Insufficient strength to defend its case’: Case 

attraction and related phenomena 2015
❏ EGG (2005, 2012, 2013)



Granty zespołowe:
❏ 2 granty FNP w ramach programu FOCUS na realizację projektu 

„Dekompozycja kategorii językowych w mózgu. Studium kategorii 
wyrażających wydarzenia”

❏ Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 5 w celu 
realizacji projektu badawczego “Badania psycholingwistyczne na temat liczby 
i kwantyfikacji w języku”

❏ Dzięki tym subsydiom Prof. Błaszczak utworzyła 2 laboratoria 
psycholingwistyczne (Laboratorium EEG powstałe w 2011 r. i Laboratorium 
Okulograficzne powstałe w 2014 r.).

❏ Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 8 w celu 
realizacji projektu badawczego „Analiza porównawcza predykatów 
psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim”



Stypendia indywidualne:
❏ Stypendium Fulbrighta: prof. Piotr Chruszczewski, dr hab. prof. Bożena 

Rozwadowska
❏ Stypendium FNP dla młodych naukowców: dr Dorota Klimek-Jankowska
❏ Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców: dr Dorota Klimek-

Jankowska
❏ Dr Klimek-Jankowska otrzymała też stypendium w ramach “Huygens 

Scholarship Programme” na podjęcie studiów w Utrechcie, a dr Krzysztof 
Migdalski stypendium rządu norweskiego Quota na podjęcie studiów w 
Uniwersytecie Tromsø oraz 2-letnie prestiżowe stypendium podoktorskie 
Rubicon holenderskiej organizacji NWO (De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) dla 10% najbardziej utalentowanych badaczy w 
danej dziedzinie, w ramach którego prowadził badania w USA w Uniwersytecie 
Connecticut.



Dorobek w liczbach:

❏ 13 książek monograficznych
❏ ponad 200 artykułów naukowych
❏ ponad 20 książek redagowanych lub 

współredagowanych (m.in. OUP, John Benjamins, 
Blackwell, Chicago University Press, Peter Lang, 
Cambridge Scholars Publishing, Lingua, Journal of 
Slavic Linguistics)


