
Prof. Jadwiga Puzynina 
 
 wybitna językoznawczyni i humanistka, zawodowo 
od r. 1956 związana z Wydziałem Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Urodzona w 1928 roku. 
W latach 1943–1944 należała do Szarych Szeregów. W 
1946 ukończyła VI Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Reytana w Warszawie, a w 1951 studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 
Uzyskiwała następnie stopnie naukowe doktora i 
doktora habilitowanego. Specjalizuje się w 
językoznawstwie polonistycznym. W 1983 na Wydziale 
Polonistyki UW zorganizowała i objęła kierownictwo 
Pracowni Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida. W 
latach 80. pełniła funkcję dziekana macierzystego 
wydziału. W pracy badawczej zajmowała się w 
szczególności problematyką języka wartości  
 
Członkini licznych towarzystw i gremiów naukowych 
(m. in. PAU), visiting professor na wielu 
uniwersytetach zagranicznych (w Amsterdamie, 
Getyndze, Lipsku i in.), odznaczana medalami i 
nagradzana, a przy tym osoba niezwykle serdeczna, 
ceniąca sobie przyjaźnie naukowe i zdolna przyciągać 

do siebie młodzież, o czym świadczy długa lista wypromowanych przez prof. Puzyninę 
doktorów. Jest członkiem TNW od 1982r.    
  

Kocha język, który uczyniła przedmiotem swoich prowadzonych z pasją badań naukowych, 
ale też i literaturę, zwłaszcza poezję. W r. 1983 została kierownikiem powołanej dzięki Jej 
staraniom Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida, która - działając nieprzerwanie do dziś - 
przez liczne publikacje i konferencje naukowe przyczyniła się do popularyzacji spuścizny tego 
poety. Zespół Pracowni   przygotował także nowoczesny, Internetowy słownik języka Cypriana 
Norwida, z którego korzystają norwidolodzy. Innego wielkiego poetę wzięła na swój warsztat 
prof. Puzynina jeszcze jako magistrantka, pisząc pracę magisterską na temat "Słowotwórstwo 
rzeczowników w dziełach Jana Kochanowskiego" (1951). 
  

Językoznawstwo polskie zawdzięcza jej teorię i empirię słowotwórstwa synchronicznego, 
którego opis, inspirowany europejskim strukturalizmem, potem generatywizmem i wreszcie 
kognitywizmem znajdziemy w Jej licznych rozprawach, w pracy habilitacyjnej "Nazwy czynności 
we współczesnym języku polskim. Słowotwórstwo, semantyka, składnia" (1969) i wreszcie w 
podręcznikach akademickich napisanych we współautorstwie z Renatą Grzegorczykową 
("Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego" (1979) i rozdziały w fundamentalnym dziele 
"Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia." (1984, wyd. drugie 1998)). 
  

Dziedziną nową, o charakterze interdyscyplinarnym, jest aksjolingwistyka, którą prof. 
Puzynina zaczęła uprawiać (a właściwie tworzyć), począwszy od końca lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. W r. 1992 wyszła Jej kluczowa monografia „Język wartości", w r. 2013 tom 
"Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa" zawierający rozproszone w trudno 



dostępnych zbiorach artykuły dotyczące języka wartości, opatrzony przedmową filozofa prof. 
Władysława Stróżewskiego.  Zajęcie się aksjologią jest prostą konsekwencją tego, że Jadwigi 
Puzyniny nie interesowało nigdy, jak sama przyznaje, "językoznawstwo samo w sobie", lecz język 
w relacji do człowieka i używającej go wspólnoty. Autorka wierzy w społeczną misję humanistyki 
i w oddziaływanie pedagogiki, która nie ucieka się do manipulacji. Stąd koncentracja na analizie 
takich pojęć jak PRAWDA i antywartości KŁAMSTWO oraz FAŁSZ. Prof. Puzynina jest też współautorką 
wielokrotnie wznawianego podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych "Język i my".  
  

Za swoją działalność została odznaczona m.in. złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis" (2007), a w r. 2013 medalem "Zasłużony dla Polszczyzny", przyznawanym za zasługi w 
podnoszeniu świadomości językowej Polaków i krzewieniu kultury języka.   
 

W ocenie Zarządu TNW, wybitne dokonania naukowe prof. Puzyniny w zakresie 
językoznawstwa, nieustającą aktywność na rzecz warszawskiego środowiska naukowego, a 
w szczególności naszego Towarzystwa i wręcz heroiczną postawę w najtrudniejszych 
okresach naszej historii, zasługują na wyjątkowe ich docenienie w postaci członkostwa 
honorowego TNW. 
 
 
 


