
Wywiad z doktorem Krzysztofem Kaszewskim 

Tytuł wykładu: Polszczyzna w liczbach. 

Pytanie 1: Skąd u Pana wziął się pomysł zrealizowania tematu łączącego w sobie wiedzę zarówno 

językoznawczą, jak i statystyczną? 

KK: Dlatego, że po pierwsze dziś w nauce mamy takie nastawienie, żeby prowadzić badania 

interdyscyplinarne, czyli żeby wykorzystywać do opisu rzeczywistości metody, pojęcia nie tylko z 

obszaru jednej nauki, ale też z różnych dziedzin. Ułatwia to pokazanie jakiegoś zagadnienia  z różnych 

stron, a poza tym łatwiej jest zainteresować w ten sposób ludzi danym tematem. Współcześnie mamy 

skłonność, aby wszystko opisywać liczbami. Pomyślałem, żeby w ten sposób pokazać język, czyli coś, 

co nie kojarzy się z liczbami, a ponadto tak jak zaznaczyłem na początku wykładu, że sama liczba nic 

nie oznacza. Trzeba iść dalej, zastanowić się, dlaczego taka liczba, a nie inna, z czego to wynika i jakie 

są tego konsekwencje. 

Pytanie 2: Większą część naszej szkoły stanowią młodzi technicy o ścisłych umysłach. Według 

Pana opinii, co w takim językoznawczym temacie mogłoby być dla nich najbardziej interesujące? 

KK: Musiałby Pan zapytać ludzi, którzy wysłuchali tego wykładu, oni najlepiej by to wiedzieli. 

Aczkolwiek patrząc na to z mojej perspektywy, mogę powiedzieć, że sam jestem absolwentem 

technikum i moje zainteresowanie polszczyzną narodziło się w szkole średniej, więc wiem z mojego 

doświadczenia, że szkoła techniczna absolutnie nie przeszkadza w interesowaniu się literaturą. Mogę 

powiedzieć, że nawet pomaga ponieważ językoznawstwo jest nauką dosyć ścisłą wbrew swojej 

kategorii. Ktoś, kto ma ścisły umysł może badać język i bardzo często jest tak, że osiąga w tym lepsze 

rezultaty niż tak zwany „typowy humanista”. 

Pytanie 3: W tym roku obchodzimy XVIII Dni Nauki, Pan jest tutaj już po raz siódmy. Co Pan 

sądzi o takiej metodzie przekazywania wiedzy? 

KK: Metoda przekazywania wiedzy, tak jak każda inna, ma swoje plusy i minusy. Gdyby codziennie 

były wykłady, znudziłyby się one, przez co stały by się mniej efektywne. Uważam, że raz na jakiś czas 

ta metoda jest bardzo skuteczna. 

Adam: Dziękuję za wywiad! 

KK: Również dziękuję   

Rozmawiali: Adam Łoś i Filip Dąbkowski (klasa 2 IN)  



  

 

  

  

  

  

 

 

 

 


