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Jan Miodek (ur. 1946) – uczony, filolog, językoznawca i popularyzator wie-
dzy o języku polskim. Jan Miodek urodził się w Tarnowskich Górach, a wro-
cławianinem jest z wyboru. W 1963 r. został studentem polonistyki na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Po latach w jednym z wywiadów wspomina, że 
Wrocław wabił opinią miasta młodego, gdzie wszystko może się zdarzyć, 
gdzie nikt nikomu nie wypomina pochodzenia, bo wszyscy są „skądś”. Pro-
fesor Miodek jest autorem ponad 600 publikacji. Szczególne miejsce zaj-
mują jego prace o zjawiskach w najnowszej polszczyźnie, języku reklamy 
i mediów oraz wszelkiego rodzaju zapożyczeniach.

Profesor Jan Miodek w latach 1989–2016 pełnił funkcję dyrektora Insty-
tutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, był kierownikiem Za-
kładu Historii Języka Polskiego, członkiem Komitetu Językoznawstwa Pol-
skiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego. Jest doktorem honoris causa 
Pedagogicznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Od 1987 roku, przez 20 lat, prowadził program telewizyjny Ojczyzna 
polszczyzna, który bił rekordy oglądalności, a od 2009 roku – program te-
lewizyjny Słownik polsko@polski, znany i lubiany również przez Polaków 
za granicą. Profesor w niezwykły sposób łączy ogromną wiedzę z zakresu 
kultury języka z wyjątkowym talentem popularyzatorskim. Naukę o gra-
matyce, znaczeniu słów, ich pochodzeniu i użyciu zamienia w przystępną 
i barwną opowieść, pełną ciekawych dygresji i odniesień.

Jest laureatem wielu nagród. Wielokrotnie zwyciężał w plebiscycie wro-
cławskiego dziennika „Słowo Polskie” na najpopularniejszego wrocławia-
nina. Jest trzykrotnym laureatem telewizyjnych „Wiktorów” (1988, 1991, 
1998) oraz „Superwiktora”, którego otrzymał za całokształt twórczości 
w 1998 r. W plebiscycie tygodnika „Polityka” na najwybitniejsze osobistości 
telewizyjne XX wieku zdobył 4. miejsce. W plebiscycie „Gazety Wyborczej” 
w kategorii „Najbardziej zasłużony wrocławianin 25-lecia” zajął 2. miej-
sce. Otrzymał też nagrody Miasta Wrocławia, Ministra Edukacji Narodo-
wej, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku odebrał nagrodę 
Prezydenta RP „Zasłużony dla Polszczyzny”, ustanowioną przez Bronisława 
Komorowskiego za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości języ-
kowej Polaków.

Działalność profesora Miodka sprawia, że nasze miasto od wielu lat 
umacnia swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Dzięki niemu Wro-
cław znany jest również poza granicami kraju jako miasto otwarte, atrak-
cyjne kulturalnie i turystycznie.
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