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Słowo wstępne 
 

Po raz kolejny z wielką radością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce najnowszy 
tom naszego Czasopisma. Wierzymy, że spełni on Państwa oczekiwania, 
dostarczając wielu inspiracji i refleksji naukowych na tematy filologiczne oraz 
stanowić będzie impuls do rozwoju myśli naukowej i dalszych badań własnych.  

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, 
dotykającą nas wszystkich i determinującą wiele działań także w sferze naukowej, 
za motyw przewodni niniejszego woluminu obraliśmy Zmiany i Wyzwania. 
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie dotyczą również strefy mentalnej, 
sposobu myślenia, postrzegania wielu aspektów życia i jako takie redefiniują nasze 
podejście do rzeczywistości. Stanowią one również poważne wyzwanie dla nauki, 
jej rozwoju i kierunków, którymi podąży. Stanęliśmy zatem w obliczu sytuacji, 
której konsekwencje nie są nam jeszcze znane i wymagają od nas umiejętności 
adaptacji do aktualnych warunków. Artykuły zawarte w niniejszym tomie starają 
się wyjść naprzeciw tym potrzebom i proponują szeroki zakres interpretacji 
obranego motywu przewodniego, uwzględniając różnorodność kontekstów 
badawczych. 

Dla większej przejrzystości i lepszego wglądu w proponowane treści 
naukowe teksty tradycyjnie już prezentowane są w następujących sekcjach: 
językoznawstwo, nauczanie języka, literatura i kultura oraz recenzje. Wspierając 
rozwój nauki polskiej mamy niewątpliwy zaszczyt zaproponować Państwu 
artykuły wiodących polskich naukowców, reprezentujące różnorodne obszary 
badawcze nauk filologicznych. Wieloletnie doświadczenie badawcze i szeroka 
wiedza Autorów przyczyniły się do powstania tekstów, pozwalających zarówno na 
zademonstrowanie rezultatów i wniosków teoretycznych płynących  
z przeprowadzonych badań, jak również proponujących szersze ujęcie tematu 
poprzez umiejscowienie ich w kontekście interdyscyplinarnym, a rozważaniom 
teoretycznym towarzyszą analizy empiryczne oraz zestawienia konfrontatywne. 
Jednocześnie wspierając rozwój młodych naukowców, będących na początku swej 
kariery naukowej, mamy przyjemność gościć na naszych łamach także artykuły 
młodych badaczy, w których prezentują oni wyniki swych dociekań naukowych. 

Chcielibyśmy również podkreślić fakt, iż jak zawsze wszelkiej naszej 
działalności przyświecają idee rzetelności naukowej, dbałość o ciągłe podnoszenie 
jakości, aspiracje dzielenia się wiedzą oraz upowszechniania nauki w otwartym 
dostępie przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. 

Życzymy miłej lektury. 
Katarzyna Kukowicz-Żarska 
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Foreword 
 

It is a great pleasure and satisfaction to be able to present you with yet another 
issue of our journal. We believe it will meet your expectations in providing 
profuse academic inspiration and reflection on an array of philological topics, 
and will also be a stimulus to further develop academic thought and your own 
research. 

The current SARS-CoV-2 pandemic, which has touched all of us  
and majorly reshaped academia, has inspired us to give this issue a leading 
subtitle of Changes and Challenges. Changes which are currently occurring in 
the modern world concern the mental sphere, thinking habits, and ways  
in which we perceive various aspects of life and hence redefine our attitude to 
the surrounding reality. They also pose a serious challenge for science in its 
development and directions which it will pursue as a result. We are thus faced 
with a situation whose consequences are still unknown and call for adaptation 
skills under the current circumstances. The articles in this issue aim to fulfil 
those needs and present a wide array of interpretation within the field this 
issue’s subtitle delineates taking into account the diversity of research contexts. 

For better transparency and clearer insight into this journal’s academic 
content, the papers traditionally have been categorised under the following 
familiar sections: linguistics, language teaching, literature and culture,  
and reviews. With a view to offering support for Polish academia, we are 
delighted to present articles from leading Polish scientists, representing various 
philological research areas. The authors’ many years of research experience and 
expertise form solid grounds for the papers, which, in turn, provide a platform 
to both share findings and theoretical conclusions as well as suggest a wider 
application for the topics by adopting interdisciplinary contexts; theoretical 
elaborations are accompanied by empirical analyses and confrontative 
juxtapositions. Simultaneously, to offer support to young scientists  
at the beginning of their academic careers, we are pleased to welcome young 
researchers who have decided to present their papers here and demonstrate  
the results of their academic investigations. 

We would also like to emphasise the fact that in all our activities we are 
guided by the ideals of academic diligence, constant quality improvement,  
and a desire to make knowledge and science dissemination open access in 
keeping with highest quality standards. 

Enjoy reading! 
Katarzyna Kukowicz-Żarska 


