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Rok 1989 był rokiem Przełomu. Polska i społeczeństwo polskie bardzo się od tej 

pory zmieniły. Zmienił się również język polski. W związku z 25 rocznicą 

upadku żelaznej kurtyny narodził się pomysł naukowej refleksji nad zmianami 

w języku polskim. 

Praca zbiorowa Język Polski – 25 lat po Przełomie/ Die polnische Sprache – 25 

Jahre nach der Wende zawiera artykuły uznanych polonistek i polonistów, 

zajmujących się językiem polskim po Przełomie. Przedstawia ona tendencje, 

jakie nastąpiły po Przełomie, jakie rzeczywiście się sprawdziły i jakie tendencje 

są w dalszym ciągu aktualne. Oprócz artykułów omawiających zmiany w 

dziedzinie morfologii i słowotwórstwa, autorki i autorzy naświetlają nowe 

pytania dyskursywne, dyskutują o zmianach stylistycznych oraz nowszych 

tendencjach syntaktycznych i frazeologicznych. Poza tym omawiane są 

zagadnienia z zakresu lingwistyki genderowej, które obecnie mają zasadnicze 

znaczenie dla języka polskiego. Trudno przy tym uniknąć konstatacji, że 

poszczególne dyscypliny lingwistyki muszą stawić czoła nowym zadaniom. 
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