
WYWIAD Z PANIĄ ALEKSANDRĄ TOMASZEWSKĄ 

Tytuł wykładu: „Kontakty językowe a polszczyzna. Zapożyczenia dawniej i dziś”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1: Nie ukrywam, że byliśmy trochę zdziwieni, że zajęcia o języku polskim 

zostaną przeprowadzone w sali informatycznej. Skąd pomysł na połączenie tych dwóch 

dziedzin nauki? 

AT: Myślę, że to w ogóle nie jest zaskakujące. Na uniwersytecie badamy właśnie narzędziami 

komputerowymi, jak wygląda nasz język. Myślę, że do nowoczesnego języka polskiego są 

potrzebne nowoczesne narzędzia. Ja zajmuję się tak zwaną lingwistyką korpusową, więc 

badamy takie zbiory tekstów, które są nazywane korpusami. Na co taki dzień korzystam z 

takich narzędzi, jakie zaprezentowałam, a nawet bardziej skomplikowanych, którymi nie 

chciałam już Was zanudzać. Stosuję je w codziennej pracy i wychodzą różne wyniki 

statystyczne i takie ciekawe dla nas jako użytkowników języka polskiego. Co się zmienia w 

polszczyźnie? Tego nie znajdziemy przez taką ręczną analizę. Tutaj trzeba większych 

materiałów, na większych korpusach do których są wykorzystywane narzędzia automatyczne. 



Pytanie 2: Nasza szkoła to większości technicy, umysły ścisłe i mimo tego, że mamy za 

wychowawcę nauczycielkę języka polskiego, to dalej nie jest to jednak najbardziej 

lubiany przedmiot. Jak Pani myśli, co może być takego interesującego i pożytecznego w 

języku polskim dla naszych uczniów? 

AT: Myślę, że najciekawsze może być to, jak nasz język się zmienia. Czyli nie tylko, jak 

wygląda standardowy język, ale jakie są najnowsze wpływy. Na przykład, jakie mamy 

zapożyczenia, kalki z języków obcych. To jest ciekawe, ponieważ język zmieniał się zawsze. 

To jest coś naturalnego, ale w obecnych czasach, w związku z internetem, social mediami, 

zmienia się jeszcze bardziej. Więc ciekawym może być to, jak ten język ewolułuję. Nie tylko, 

jak jest taki zastany dla nas, ale w ogóle, jak wygląda ewolucja języka. 

Pytanie 2: Jest u nas Pani po raz pierwszy. Jak Pani podoba się idea takich Dni Nauki, 

forma takiego przekazywania wiedzy? 

AT: Ja w ogóle lubię takie wydarzenia jak dni nauki. Uczestniczę już któryś raz w festiwalu 

nauki, w tym roku taki odbywał się na Uniwersytecie Warszawski. Zawsze lubię takie 

wydarzenia, które popularyzują naukę. Dzięki którym możemy skorzystać, zapoznać się z 

niektórymi pojęciami i stwierdzić, co można robić w życie, jakie drogi można wybrać. 

Uważam w ogóle, że nauka powinna być dostępna dla każdego, a nie chowana do szuflady. 

W związku z tym bardzo popieram takie wydarzenia, Bardzo podoba mi się u Was 

organizacja. Miałam wrażenie wchodząc do Was, że wchodzę do takiego bardzo dobrze 

wytrenowanego wojska, komitet powitalny i tak dalej… . Bardzo mi się wszystko podobało i 

szkoła też mi się bardzo podoba. Bardzo popieram, że szkoła organizuje takie wydarzenia. 

Dziękujemy Pani bardzo za wywiad! 

Rozmawiali: Filip Dąbkowski i Adam Śliwowski z klasy 3 IN 


