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 Językoznawstwo jest trudną i dosyć hermetyczną dyscypliną, w którą 
przeciętnemu studentowi trudno jest się zagłębić. Niezbyt obszerne wprowadzenie 
do tej nauki, przez które przechodzą studenci filologii na pierwszym roku, jedynie 
niewielu z nas inspiruje do głębszego poznania tematu. Niestety tak teoretyczne i 
ogólne wykłady nie zaszczepią w nikim żywego zainteresowania tajemnicami 
języka. Kto brał udział w choć jednych zajęciach z Profesorem Stachowskim, ten 
na pewno przynajmniej w niewielkim stopniu zaraził się jego szczerym zapałem do 
tej dziedziny nauki. Jak nikt inny potrafi on poprowadzić prawdziwe konwersatori-
um, na którym nie tylko zainicjuje rzeczową dyskusję, ale także zaktywizuje mniej 
zaangażowanych studentów, co nierzadko jest prawdziwym wyczynem. Dla nas 
zajęcia z Profesorem Stachowskim to nie czas na odpoczynek – to nie tylko 
nieskończona intelektualna uczta, ale i trening umysłu. Niewielu jest wykładow-
ców, którzy potrafiliby tak zainteresować tematem studentów, aby ci nie chcieli 
opuścić sali po zakończonym wykładzie. Niewielu też tak jak Profesor Stachowski 
uczy krytycznego podejścia do tekstów naukowych, niejednokrotnie autorstwa 
uznanych autorytetów, co bywa prawdziwie szokujące dla wielu studentów 
pierwszego roku. W końcu niewielu wkłada tak wiele wysiłku w kreatywne przygot-
owanie nawet pozornie błahych zajęć i okraszanie ich pouczającymi anegdotami 
z życia wielkich językoznawców. Profesor Stachowski jest najprawdziwszym Men-
torem, jakiego student może mieć. Jak mało który wybitny specjalista w swojej 
dziedzinie potrafi poświęcić wiele godzin swojego czasu po zajęciach lub w dzień 
wolny, aby odpowiadać na pytania, dyskutować, nawet wesprzeć w trudnej sytu-
acji życiowej lub na uniwersytecie, a także doradzić i pomóc postawić pierwsze 
kroki w świecie nauki. Bez zbędnej przesady można stwierdzić, że był i pozostaje on 

Mentorem pokoleń turkologów, slawistów, hungarystów i wielu innych, 
którzy mieli przyjemność kiedykolwiek mieć z nim do czynienia. O 

jego oddaniu nauce i językoznawstwu świadczy również fakt, 
że w 2013 roku Profesor Stachowski założył Instytut 

Językoznawstwa UJ, który do tej pory umożliwia rozwój i 
pogłębianie zainteresowań zarówno kolejnych pokoleń 

studentów, jak i naukowców. 
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