
 

 

 
 
 
 
 
BIOGRAM  
WITOLDA MACIEJEWSKIEGO 
 

Profesor Witold Maciejewski urodził się 6 października 
1951 roku w Poznaniu. W Poznaniu też się wychował, w dzieciństwie mieszkał 
w samym centrum miasta. Uczęszczał do I LO w Poznaniu, tzw. ”Marcinka”, 
które ukończył w 1969 roku.  

Po maturze studiował polonistykę na UAM, którą ukończył w 1974 roku. 
Zaraz po studiach zaczął pracować jako asystent w Instytucie Językoznawstwa 
UAM. Lata 1976–1979 spędził w Szwecji jako lektor języka polskiego na Uni-
wersytecie w Uppsali i Sztokholmie. Podczas roku akademickiego 1979/1980 
przebywał również w Uppsali na stypendium. 

W 1982 roku Profesor Maciejewski uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie 
Uppsalskim za rozprawę doktorską Podstawy polsko-szwedzkiej kontrastywnej 
gramatyki tekstu. W roku 1983 tytuł ten został nostryfikowany w Polsce i Profe-
sor otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 
kontrastywnego polsko-szwedzkiego.  

Po obronie doktoratu Profesor Maciejewski został adiunktem, najpierw   
w Instytucie Językoznawstwa UAM, następnie w Katedrze Językoznawstwa Ogól-
nego i Stosowanego, a od 1995 roku w Instytucie Lingwistyki UAM. W międzycza-
sie ponownie wyjechał wraz z rodziną do Uppsali, by pracować w charakterze 
lektora języka polskiego w latach 1985–1988.  

W 1996 roku Profesor uzyskał habilitację w zakresie językoznawstwa ogól-
nego. Jego rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł O przestrzeni w języku. W latach 
1997–1999 pracował jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Lingwistyki UAM, 
a od 1999 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Skandynawistyki 
UAM. Od roku 2005 pracuje równocześnie w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Katedry Skandynawistyki. 

Profesor Maciejewski prowadzi również działalność organizacyjną na sze-
roką skalę. Jest jednym z założycieli i głównych działaczy Uniwersytetu Bał-
tyckiego, od 1998 roku jest mentorem międzynarodowego programu edukacyj-
nego Peoples of the Baltic, organizującego kursy i konferencje dla studentów   
i naukowców z krajów nadbałtyckich. Najważniejszym efektem tych działań 
jest książka The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies (2002), której 
Profesor był głównym redaktorem i współautorem. Pozycja ta doczekała się 
również swoich wersji: białoruskiej i ukraińskiej.  
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W 1999 roku nakładem Wydawnictwa Kurpisz, ukazała się książka Profe-
sora Maciejewskiego Świat języków (jako XIV tom serii Wielka encyklopedia 
geografii świata). Książka ta jest doskonałą pomocą naukową i dydaktyczną 
dla wszystkich, którzy mają styczność z językoznawstwem. 

W kręgu zainteresowań skandynawistycznych Profesora znajdują się również 
runy. W 1990 ukazała się jego praca Wczesne zabytki runiczne, a w chwili obec-
nej jako współautor pracuje nad wydaniem książki Runy.  

Profesor Maciejewski jest od 1975 roku aktywnym członkiem Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego, a od 1983 roku Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Brał udział w licznych zjazdach i konferencjach organizowa-
nych przez owe Towarzystwa.  

Ponadto Profesor ma duże doświadczenie w redakcji czasopism naukowych, 
w latach 1975–1976 był sekretarzem redakcji Biuletynu Fonograficznego, 
później (1992–1999) – sekretarzem redakcji Lingua Posnaniensis, a od 2004 
roku jest współredaktorem Folia Scandinavica Posnaniensia. W 2006 roku cza-
sopismo Acta Sueco-Polonica zostało przekazane przez Uniwersytet Uppsalski 
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Profesor Maciejewski jest jego współ-
redaktorem. 

Zainteresowania Profesora Maciejewskiego wykraczają znacznie poza tema-
tykę stricte skandynawistyczną i lingwistyczną. Profesor zajmował się również 
studiami afrykanistycznymi, od 1997 roku był członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Afrykanistycznego, gdzie pełnił funkcję sekretarza koła poznańskiego. 
Zawsze ciągnęło go też trochę na Wschód, czego dowodem są liczne podróże  
i wykłady na uniwersytetach w Archangielsku, Lwowie, Petersburgu. Nieobca 
jest mu również historia, literatura, ekologia, czego potwierdzeniem jest jego 
uczestnictwo w konferencjach dotyczących wszystkich tych dziedzin.  

W maju 2011 roku Profesor Maciejewski otrzymał z rąk króla Szwecji 
Karola XVI Gustawa Order Gwiazdy Polarnej, jedno z najważniejszych szwedz-
kich odznaczeń, nadawane cudzoziemcom za wybitne zasługi na rzecz Szwecji 
i jej kultury w świecie. 

Profesor Maciejewski jest bardzo dumny ze swoich studentów. Przez te 
wszystkie lata zdążył wychować sporą grupę ludzi, z wieloma z nich utrzy-
muje serdeczne kontakty. Szczególną radość przynoszą mu jego doktoranci. 

Prywatnie Profesor Maciejewski jest bardzo oddany rodzinie. Uwielbia spę-
dzać czas ze swoimi dziećmi i wnukami. Wolne chwile poświęca pracy w ogro-
dzie, lubi zimą wyskoczyć na narty, a latem na ryby. W sposób szczególny ceni 
sobie podróże (najczęściej z żoną i przynajmniej częścią wnuków) w różne 
strony świata. Zwiedził już wiele krajów i wciąż wyznacza sobie nowe cele. 
Tak samo w nauce, wciąż szuka nowych wyzwań. 
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