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W tajemnicy każdego człowieka istnieje wewnętrz‑
ny krajobraz: z nietkniętymi równinami, z wąwoza‑
mi milczenia, z niedostępnymi górami,  z ukrytymi 
ogrodami. 

Antoine de Saint ‑Exupéry

Słowo wstępne

Było już wiele okazji, by wyrazić uznanie Pani Profesor Bernadecie 
Niesporek ‑Szamburskiej za Jej działalność naukowo ‑badawczą, aktyw‑
ność organizacyjną, zaangażowanie w kształcenie studentów i doktoran‑
tów. Ta jednak jest szczególna – czterdziestolecie pracy naukowej Pani 
Profesor. Właśnie to wydarzenie stało się inspiracją dla przyjaciół, współ‑
pracowników i uczniów Profesor Bernadety Niesporek ‑Szamburskiej  
do przygotowania księgi jubileuszowej, przekazania Jubilatce szczerych 
gratulacji i złożenia Jej najlepszych życzeń. 

Zebrane w tym tomie teksty są różnorodne zarówno pod względem 
tematycznym, jak i gatunkowym – są wśród nich rozprawy zakorzenione 
w różnych dziedzinach nauki, eseje, szkice, osobiste głosy skierowane do 
Jubilatki. Autorzy artykułów wykorzystują odmienne metodologie i na‑
rzędzia badawcze, a przedmiotem oglądu i interpretacji czynią różnego 
rodzaju teksty. Poruszane w dedykowanych Jubilatce artykułach tematy, 
podejmowane problemy, przywoływane obszary refleksji układają się 
w swoiste krajobrazy: literacko ‑kulturowy, językowy, inny niż wszyst‑
kie… I nie jest to przypadek. Krajobrazy towarzyszą bowiem opowieś‑ 
ciom o ludziach i wydarzeniach, które były ich udziałem w wymiarze 
jednostkowym bądź zbiorowym. Jedne są nam bliskie, inne chcielibyśmy 
dopiero poznać. Krajobrazy są także źródłem przeżyć estetycznych, in‑
spiracji, wzruszeń. Przywołują różne myśli, obrazy, wrażenia. Skłaniają 
też do namysłu, zadumy, wspomnień. 

Artykuły zostały zebrane w trzech rozdziałach: Krajobraz literacko
 kulturowy, Krajobraz językowy, Krajobraz inny niż wszystkie, po to, by z jednej 
strony ukazać bogactwo i różnorodność badań związanych z edukacją po‑
lonistyczną oraz z kształceniem nauczycieli, z drugiej – wskazać szerokie 
pole zainteresowań Pani Profesor Bernadety Niesporek ‑Szamburskiej, Jej 
naukowe poszukiwania, mijane w czasie podróży naukowo ‑badawczych 



Słowo wstępne

krajobrazy. W zaproponowany układ księgi dobrze wpisuje się też oso‑
bowość Jubilatki – Jej krajobraz wewnętrzny. 

Układ i treść księgi mówią także dużo o miejscu i roli Profesor Berna‑
dety Niesporek ‑Szamburskiej w środowisku akademickim i pozaakade‑
mickim. Po pierwsze, ma Pani Profesor wielu przyjaciół i współpracow‑
ników, którzy w różny sposób w jubileuszowym tomie wyrażają swoją 
dla Niej sympatię i swój podziw. Po wtóre, rozległe są zainteresowania 
badawcze Jubilatki i obszary Jej aktywności dydaktycznej, organiza‑
cyjnej, społecznej. Przyjaciele, współpracownicy i uczniowie zapełnili 
karty księgi artykułami na tematy spenetrowane przez Jubilatkę w Jej 
dotychczasowej pracy naukowej, wokół których organizowała Ona ba‑
dania i którym poświęciła liczne publikacje. Po trzecie, Pani Profesor 
jest takim naukowcem, dla którego ważne jest zarówno poszukiwanie 
wiedzy i dochodzenie do prawdy, jak i zastosowanie rezultatów badań 
w praktyce, zwłaszcza dydaktycznej oraz glottodydaktycznej.

Oddając w ręce Szanownej Jubilatki i Czytelników niniejszy tom, ży‑
wimy nadzieję, że spotka się on z życzliwym przyjęciem. 

 

W imieniu redaktorek tomu
Danuta Krzyżyk 
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