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Profesor Jolanta Maćkiewicz należy do grona tych badaczy, którzy opanowując do 
perfekcji warsztat naukowy są zdolni do zgłębiania problemów różnych dyscyplin 
naukowych. Potwierdzeniem tego jest fakt, że jeśli w 2008 roku Profesor koncentrowała 
się głównie na badaniach językoznawczych, to później prowadziła już przede wszystkim 
badania medioznawcze. Było to związane z dołączeniem do zespołu, który brał udział 
w kształtowaniu nowego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim – Dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej.

Urodziła się w 1952 roku w Gdyni. Temu miastu i Trójmiastu pozostała wierna do 
dzisiaj. Tu ukończyła szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące. Była fi nalistką 
II olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W 1972 roku związała się z Uniwersytetem 
Gdańskim, początkowo jako studentka fi lologii polskiej (1972–1977), później jako pra-
cownik naukowy. Doktorat obroniła w 1983 roku na podstawie rozprawy „Semantyka 
wybranych internacjonalizmów w  języku polskim i  innych językach europejskich”. 
Habilitowała się z zakresu językoznawstwa w 1992 roku, publikując pracę „Nienaukowy 
i naukowy obraz morza. Na przykładzie języka polskiego i angielskiego” (Gdańsk 1992). 
W roku 2002 została profesorem tytularnym, a w 2006 uzyskała stanowisko profesora 
zwyczajnego. Pracując w  Instytucie Filologii Polskiej, pełniła przez jedną kadencję 
funkcję dyrektora. W 2007 roku przeniosła się na Wydział Nauk Społecznych, stano-
wiąc zasadnicze wsparcie dla tworzącego się kierunku Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna.

Profesor Mackiewicz wniosła znaczący wkład w promowanie kadry naukowej. 
Spośród swoich uczniów wypromowała 10 doktorów, w 21 przypadkach była recen-
zentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Jest Osobą liczącą się w ogólnopolskim środowisku naukowym. W latach 2003–2006 
była członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, od 
2006 roku jest członkiem Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. 
Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, członkiem rady naukowej 
kwartalnika „Język Polski” i czasopisma „Media Biznes Kultura”.

W Instytucie Filozofi i, Socjologii i Dziennikarstwa pełni funkcję kierownika Zakładu 
Teorii, Historii i Języka Mediów. Była również przez jedną kadencję wicedyrektorem 
ds. Dziennikarstwa w IFSIDz.

Bez Profesor Maćkiewicz trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tego kierunku. Jest 
podporą naukową i „duchem opiekuńczym”. Jej wychowankowie naukowi dr hab. Anna 



Prof. zw. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Ryłko-Kurpiewska, dr Anna Lusińska, dr Dominik Chomik podnoszą systematycznie 
swoje kwalifi kacje naukowe.

Dla nowej dyscypliny naukowej – nauki o mediach – jej badania nad językiem 
wypowiedzi medialnych wnoszą nowe spojrzenie metodologiczne i merytoryczne.

Czterdzieści lat, które Profesor Maćkiewicz poświęciła badaniom językoznawczym 
i medioznawczym, będą z pewnością owocowały dalszymi jeszcze bardziej doskona-
łymi dokonaniami naukowymi – podobnie jak czerwone wino, im dojrzalsze, tym 
szlachetniejsze w smaku.

Wiktor Pepliński


