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W ZESZYCIE

Artykuły zamieszczone w tym zeszycie poświęcamy pamięci Doktor Krystyny Długosz-
-Kurczabowej zmarłej 14 września 2016 r. – historykowi języka, nauczycielowi akademic-
kiemu, propagatorce wiedzy o języku polskim.

***

– K. Długosz-Kurczabowa przedmiotem swych badań dialektologicznych uczyniła 
gwarę rodzinnego Zagnańska w szerokiej perspektywie czasowej, ukazując jej przemiany 
w okresie ponad pięćdziesięciu lat.

– W pracach dotyczących słowotwórstwa diachronicznego K. Długosz-Kurczabowa 
podejmowała problematykę funkcji formantów, adaptacji formantów obcego pochodzenia 
oraz wzbogacania leksyki w wyniku derywacji słowotwórczej.

– Słownictwo stanowiło jeden z głównych obszarów badawczych K. Długosz-Kurcza-
bowej w obrębie historii języka – należy tu wymienić studia etymologiczne, onomastyczne, 
o słownictwie dawnym i leksyce zanikającej.

– W pracach poświęconych językowi religijnemu K. Długosz-Kurczabowa szczególną 
uwagę zwracała na współdziałanie w funkcjonowaniu tych tekstów autora (kreatora), od-
biorcy (czytelnika) i teologa (interpretatora), tworząc indywidualną autorską koncepcję 
lingwistyki biblijnej.

– Etymologia stanowiła szczególne pole zainteresowań K. Długosz-Kurczabowej; ich 
rezultatem są m.in. trzy publikacje książkowe o charakterze słowników, zróżnicowane 
metodologicznie i materiałowo.

– Przez ponad czterdzieści lat (1962–2005) K. Długosz-Kurczabowa prowadziła zajęcia 
z językoznawstwa historycznego na Uniwersytecie Warszawskim; wykształciła wiele poko-
leń polonistów, była współautorką podręczników akademickich.

– Działalność w Towarzystwie Kultury Języka stwarzała K. Długosz-Kurczabowej spo-
sobność do bycia z innymi i działania na rzecz kultury polszczyzny przez lat pięćdziesiąt 
(od 1966 r., kiedy wstąpiła do TKJ).

***

Krystyna Długosz-Kurczabowa – Towarzystwo Kultury Języka – słowotwórstwo dia-
chroniczne – dialektologia – leksykologia historyczna – etymologia – lingwistyka biblijna 
– język religijny – kultura języka polskiego.

Red.


