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WYSTĄPIENIA PROF. DR. HAB. RYSZARDA GRZESIKA 
I DR. WOJCIECHA MĄDREGO Z ZAKŁADU HISTORII IS PAN 
NA KONFERENCJI W WILNIE 
W dniach 14 i 15 października 2020 roku w Wilnie, w systemie hy-
brydowym, odbyła się konferencja pt. „W poszukiwaniu prawdy: 
nauki pomocnicze historii w badaniu falsyfikatów” zorganizowana 
przez Instytut Historii Litwy oraz Instytut Historii Nauki im. L. i A. Bir-
kenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 

 
Dr Wojciech Mądry na konferencji w Wilnie. Fot. R. Grzesik 

Dr Wojciech Mądry wygłosił referat pt. Gloryfikacja panujących po-
przez upamiętnianie miejsc ich pochówków na przykładzie nekropolii 
piastowskich – wyraz tradycji czy fałszerstwo?, w którym zanalizował 
cztery przypadki budowy lokalnej pamięci osnutej wokół nekropolii. 
Omówił kwestię nagrobku Bolesława Chrobrego w katedrze poznań-
skiej, spory o miejsce pochówku Bolesława Szczodrego, podobne 
zresztą do tych znanych ze średniowiecznych Węgier, gdzie istniały » 
różnye wersje dotyczące miejsca pochowania króla Salomona, na-
stępnie zagadnienie nekropolii piastowskiej w Cieszynie oraz kaplicy 
księcia opolskiego Jana Dobrego.  
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PROJEKT „POKOLENIOWE ZRÓŻNICOWANIE 
JĘZYKA: ZMIANY MORFOSYNTAKTYCZNE 
WYWOŁANE PRZEZ POLSKO-NIEMIECKI KONTAKT 
JĘZYKOWY” NA KONFERENCJI GERMAN STUDIES 
ASSOCIATION W WASZYNGTONIE 
44. Konferencja German Studies Association, w tym roku zorga-
nizowana wirtualnie, odbyła się w dniach 1–4 października 2020 
roku.  W jej trakcie przeprowadzono  około 150 sesji, w których 
udział wzięło ponad 700 osób. W panelu „Social Factors and 
Processes and Their Influence on German Language Use” referaty  
wygłosiły dr Irena Prawdzic z Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk oraz dr Anna Jorroch z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Referentki przedstawiły część badań prowadzonych w ra-
mach projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfo-
syntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy”, 
realizowanego w IS PAN i finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki (nr 2016/23/G/HS2/04369).  

W wystąpieniu zatytułowanym Individuelle deutsch-polnische Zwei-
sprachigkeit in Masuren unter ihren soziolinguistischen Umständen 
dr Anna Jorroch omówiła biografie językowe wybranych osób dwu-
języcznych na Mazurach. W referacie Deutsch-polnische Bilinguale 
aus dem Schneidemühler Gebiet: Generationenüberblick aufgrund 
dreier Sprachbiographien dr Irena Prawdzic przybliżyła słuchaczom 
strategie zarządzania językami dwujęzycznych reprezentantów 
trzech pokoleń żyjących na terenie dzisiejszego powiatu pilskiego. 

Wybrane referaty, w tym wystąpienia dr Anny Jorroch i dr Ireny 
Prawdzic, członkowie GSA mogą obejrzeć po zalogowaniu się na 
stronie konferencji pod następującym linkiem: https://thegsa2020.secure-
platform.com/a/gallery/rounds/2/schedule/items/218. 

 
(Materiał ze strony IS PAN) 

Dr Irena Prawdzic – adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, języko-
znawczyni, polonistka i germanistka. Bierze udział w międzynarodowym grancie NCN 
(kier. prof. dr hab. Anna Zielińska) pt. „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany 
morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób 
dwujęzycznych”. 
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różne wersje dotyczące miejsca pochowania króla Salomona, na-
stępnie zagadnienie nekropolii piastowskiej w Cieszynie oraz kapli-
cy księcia opolskiego Jana Dobrego.  

Z kolei prof. dr hab. Ryszard Grzesik przedstawił referat Kronika 
węgiersko-polska – fałszerstwo doskonałe? Referent wskazał, że było 
to fałszerstwo z początku XIII wieku popełnione na dworze kra-
kowskim, na którym powstała Kronika polska przeznaczona dla 
Salomei, córki Leszka Białego, wydawanej za mąż za Kolomana, 
króla halickiego z dynastii Arpadów. Wykorzystano starsze dziełko 
w typie gesta o poczynaniach Bolesława Szczodrego, którego jed-
nak świadomie usunięto jako zabójcę św. Stanisława przez wpisa-
nie wydarzeń w fałszywy kontekst chronologiczny. 

(Oprac. R. Grzesik, W. Mądry) 

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik – profesor w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, historyk,  autor wielu artykułów oraz monografii: Kronika 
węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średnio-
wieczu (1999); Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 roku) 
(2003). Jest pomysłodawcą oraz kierownikiem projektu  pt.  „Testimonia najdawniej-
szych dziejów Słowian” (nr projektu: 11H 16 0195 8), finansowanego ze środków 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  a afiliowanego przy IS PAN. 

Dr Wojciech Mądry – adiunkt w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk. Zajmuje się historią polskich badań slawistycznych, zwłaszcza 
powstaniem, rozwojem i specyfiką poznańskiego ośrodka slawistycznego w latach 
1919–1939. Autor monografii Władysław  owalenko      –     .  adacz dziejów 
dawnej Słowia szczyzny na lądzie i morzu (2019). 

OTWARTE SEMINARIUM ZAKŁADU 
LITERATUROZNAWSTWA I KULTUROZNAWSTWA IS PAN. 
REFERAT MGR PATRYCJI CHAJĘCKIEJ PRZEMIANY 
OBRAZU ZAGRZEBIA W NAJNOWSZEJ PROZIE 
CHORWACKIEJ  
W dniu 13 października 2020 roku w godzinach 14.30–16.30 
w trybie on-line mgr Patrycja Chajęcka (doktorantka w Szkole 
Doktorskiej „Anthropos”) przedstawiła na podstawie wybranych 
przykładów literackie reprezentacje Zagrzebia w prozie chor-
wackiej po 1980 roku. » 

 

 
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i śś. Stefana i Władysława (chor. 

Katedrala Uznesenja Blažene Djvice Marije i svetih Stjepana i Ladislava) , jeden z symboli 
Zagrzebia, z usuniętymi po ostatnim trzęsieniu ziemi iglicami. Fot. P. Chajęcka 

 

Kamienica z lat 30.  XX wieku, stojąca przy ul. Svetice w Zagrzebiu. Fot. P. Chajęcka 
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Przedmiotem rozważań autora był paralelny rozwój semantyczny 
wybranych jednostek leksykalnych w języku polskim i w dialekcie 
wschodniosłowackim oraz etymologia badanych wyrazów. 

 
Mapa przedstawiającą gwarowe zróżnicowanie na Słowacji.  

Źródło: Słowacka Akademia Nauk. 

 (Oprac. Sz. Pogwizd) 

Mgr Szymon Pogwizd – slawista, asystent w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 

członek zespołu opracowującego Słownik prasłowiański. Zajmuje się językoznawstwem 

diachronicznym, etymologią, rozwojem semantycznym wyrazów prasłowiańskich. Pracę 

doktorską pisze na temat kontaktów gwar wschodniosłowackich z językiem polskim.  

DR KAROLINA PANZ LAUREATKĄ KONKURSU 
IM. INKI BRODZKIEJ-WALD ORAZ IX EDYCJI 
KONKURSU IM. MAJERA BAŁABANA NA NAJLEPSZE 
PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE  
O ŻYDACH I IZRAELU  
Dysertacja doktorska dr Karoliny Panz napisana pod opieką 
naukową dr hab. Małgorzaty Melchior i dr. Łukasza Mikołajewskiego 
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu War-
szawskiego pod tytułem Zagłada żydowskich mieszka ców Nowego 
Targu  w  perspektywie  mikrohistorycznej – głosy, obrazy, przybliżenia » 
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Najnowsza literatura utrwala obraz tego miasta najczęściej jako 
miejsca pozbawionego życia, jako przestrzeń, po której bohatero-
wie snują się bez celu, pełną budynków o zniszczonych fasadach, 
śmierdzących ulic, porozrzucanych śmieci i brudnych klatek scho-
dowych. Z topografii miasta najczęściej są wspominane takie punk-
ty, jak m.in. plac Josipa Jelačicia, okolice Dworca Głównego czy bloki 
Nowego Zagrzebia. W niektórych tekstach stolica Chorwacji staje 
się jednak nie tylko tłem współczesnej egzystencji, lecz także sferą, 
w której kondensują się zmiany i doświadczenia społeczeństwa 
chorwackiego. 

(Oprac. P. Chajęcka) 

Mgr Patrycja Chajęcka – doktorantka w Szkole Doktorskiej „Anthropos” Instytutu 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, absolwentka polonistyki, slawistyki i etnologii na 
Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis”, 
krytyczka literacka. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Nowe Książki” oraz pismem 
dla dzieci niewidomych i niedowidzących „Światełko”. Publikowała również na łamach 
takich czasopism, jak: „Twórczość”, „Fabularie”, „eleWator” czy „Arterie”. Przygotowuje 
rozprawę doktorską poświęconą przemianom obrazu Zagrzebia w prozie chorwackiej 
po 1918 roku. 

OTWARTE SEMINARIUM ZAKŁADU 
JĘZYKOZNAWSTWA IS PAN.  
REFERAT MGR. SZYMONA POGWIZDA WYBRANE 
PRZYKŁADY ZBIEŻNOŚCI LEKSYKALNYCH W JĘZYKU 
POLSKIM ORAZ DIALEKCIE WSCHODNIOSŁOWACKIM 
NA TLE OGÓLNOSŁOWIAŃSKIM 
Dnia 20 października 2020 roku odbyło się seminarium Zakładu 
Językoznawstwa IS PAN w formie zdalnej, na którym mgr Szymon 
Pogwizd zaprezentował problematykę badań nad zbieżnościami 
występującymi w języku polskim oraz w dialekcie wschodnio-
słowackim w perspektywie diachronicznej, a następnie przedstawił 
kilka przykładów paralel leksykalnych. Wybrane słownictwo 
dyferencyjne mające odpowiedniki w języku polskim, charakte-
rystyczne jedynie dla obszaru wschodniej Słowacji bądź poja-
wiające się sporadycznie w innych dialektach, zostało poddane 
analizie na tle ogólnosłowiańskim.  
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i oddalenia, zdobyła ex aequo pierwszą nagrodę w VIII edycji Kon-
kursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską doty-
czącą współczesności z dziedziny humanistyki, obronioną w 2019 
roku. Więcej informacji na temat Konkursu i tegorocznych laureatek 
znajdą Państwo pod linkiem: https://forumakademickie.pl/news/laureatki-
konkursu-im-inki-brodzkiej-wald/.  

Za tę samą dysertację dr Karolina Panz otrzymała ex aequo pierwszą 
nagrodę w kategorii prac doktorskich w IX edycji konkursu im. 
Majera Bałabana, którą wręczono jej podczas uroczystej gali 
4 października 2020 roku. Relację z wręczenia nagród można 
obejrzeć, klikając w link: http://www.jhi.pl/blog/2020-10-06-
nagroda-za-wymagajaca-prace-podsumowanie-ix-edycji-konkursu-

im-majera-balabana. Serdecznie gratulujemy! 
 (Oprac. K. Panz) 

Dr Karolina Panz – socjolożka zajmująca się tematyką zagłady Żydów na polskim Podha-
lu, członkini Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów, autorka licznych 
publikacji, laureatka nagrody im. Israela Gutmana dla najlepszego artykułu naukowego 
poświęconego tematowi zagłady Żydów w 2016 roku za studium „Dlaczego oni, którzy 
tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na 
Podhalu w latach 1945–1947. Jej rozdział Powiat nowotarski stanowi część ważnego 
opracowania Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (red. 
Barbara Engelking, Jan Grabowski, 2018). Od 2019 roku na stanowisku post-doc 
w Instytucie Slawistyki  Polskiej Akademii Nauk uczestniczy w projekcie „Pogrom kra-
kowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym” (kierownik projektu afiliowanego przy 
IS PAN – prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir).  

ZEBRANIE NAUKOWE IS PAN W POZNANIU.  
REFERAT PROF. DR. HAB. RYSZARDA GRZESIKA  
TAJEMNICZY LUD WOŁOCHÓW Z WĘGIERSKIEJ  
PERSPEKTYWY WIDZIANY 
Dnia 22 października 2020 roku o godzinie 12.00 prof. dr hab. Ry-
szard Grzesik przedstawił na platformie Zoom referat Tajemniczy lud 
Wołochów z węgierskiej perspektywy widziany. Mówca skoncentrował 
się na przekazach źródłowych o Wołochach na Węgrzech. W świetle 
źródeł narracyjnych jawią się oni jako lud pasterski, eksploatujący 
zarazem bogactwa naturalne Siedmiogrodu (złoto, sól, szlachetne 
kamienie),  lecz  ubogi  i niedbały,  osiadły  wraz  ze Słowianami w za- 
»  

 

 
Zdjęcie z odsłonięcia pomników na cmentarzu żydowskim w Czarnym Dunajcu 

w październiku 2020 roku. Fot. z archiwum K. Panz 
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chodnim Siedmiogrodzie (anonimowy notariusz króla Béli), który 
nauczył Szeklerów pisma (Kronika Szymona z Kézy). Humaniści z XV 
i XVI wieku uznali, że są to potomkowie rzymskich kolonistów Dacji, 
zwący się Rumunami, czyli Rzymianami. Pogląd ten stał się podsta-
wą rumuńskiej świadomości narodowej. Z kolei źródła do-
kumentarne pokazują rozwój osadnictwa wołoskiego w połud-
niowym i zachodnim Siedmiogrodzie w XIII wieku, skąd fala koloni-
zacji przeszła w ciągu XIV, XV i XVI wieku łukiem Karpat przez dzi-
siejsze Zakarpacie i Słowację.  

Omówiono instytucje organizacji społecznej (kniaziów, wojewodów, 
krajników), gospodarkę ilustrowaną przez daniny (w owcach i in-
nych zwierzętach hodowlanych, serach, pledach), proces madziary-
zacji elity i osuwania się ludu do statusu poddanych oraz podkre-
ślane przywiązanie do wiary „schizmatyckiej”, czyli prawosławnej. 
Wystąpienie zakończył wniosek, że był to lud heteroetniczny, 
wschodnioromański z silnym udziałem Słowian, którzy mogli sta-
nowić jego elitę przywódczą. Z biegiem czasu i postępami koloniza-
cji w kierunku północnym od końca XIV wieku lud uległ rutenizacji, 
a na zachód od Spisza koloniści wołoscy reprezentowali już tylko 
etnos słowacki (zaś na północ od głównego łańcucha Karpat – pol-
ski). Wykład zilustrowany został filmami pokazującymi pasterską 
kulturę Karpat, która jest spadkiem po bohaterach wystąpienia.  

(Oprac. R. Grzesik) 

WYKŁAD ON-LINE HAREM – KARIERA CZY 
NIEWOLNICTWO? DR AGNIESZKI AYŞEN KAIM  
W RAMACH WYSTAWY „NAMIOTY TURECKIE” 
NA KRAKOWSKIM WAWELU 
W formie live na Facebooku odbył się wykład dr Agnieszki Ayşen 
Kaim na temat dekonstrukcji mitu o haremie osmańskim. Słowo 
harem wywołuje wiele emocji, zapewne za sprawą literatury 
i malarstwa orientalistycznego. Należy jednak pamiętać, że te pięk-
ne  kobiety  z  różnych  krajów  były  niewolnicami,  a atmosfera komnat 

 Materiały wybrała  Agnieszka Ayşen Kaim (agnieszka.kaim@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz 

haremowych nie przypominała domu rozpusty, surowością zasad 
przywodziła raczej na myśl zakon. Wprawdzie erotyka odgrywała tu 
istotną rolę i ułatwiała awans, jednak dynamikę tej instytucji 
napędzała sukcesja osmańskiego tronu. Na czym polegała haremowa 
kariera i hierarchia władzy wśród kobiet? Jakie intrygi rządziły 
pałacowymi układami? Na te pytania próbowała odpowiedzieć 
podczas wykładu dr A. A. Kaim. 

 
Kadr z filmu Ferzana Özpeteka Harem Suare, 1999.  

Zdjęcie udostępnione przez turecką fundację filmową 

 (Oprac. A. A. Kaim) 

Dr Agnieszka Ayşen Kaim – pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 
orientalistka, tłumaczka języka tureckiego. Zajmuje się literaturą ustną, sztuką 
widowiskową na Bliskim Wschodzie, kinematogra ią turecką, wpływami tureckimi na 
Bałkanach, Polakami kategorii go between w Imperium  sman skim. Członek Zarządu 
Europejskiej Federacji Opowiadaczy i Stowarzyszenia „Grupa Studnia  .”, w którym 
działa jako opowiadaczka i animatorka kultury, realizując projekty kulturalne w kraju 
i za granicą. Autorka monografii Meddah – turecki tradycyjny teatr jednego aktora. 
Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową (2020) oraz autorskiej opowies ci 
dla dzieci i młodziez y Bahar znaczy Wiosna (2015).  
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NOWOŚCI WYDAWNICZE  
Anna Boguska, Życie na wyspach. Chorwacka współczesna proza 
insularna, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, Fundacja Slawistyczna, 2020 [Literatura na Pograniczach 
13]; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1527 

 

zienie, teatr świata i ogród, poprzez które usiłuje przybliżyć symbol 
podstawowy. Każdy z tematów opracowuje na podstawie dwóch 
różnych książek – powieści lub zbiorów opowiadań – powstałych 
w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, których akcja roz-
grywa się na wybranych wyspach wschodniego wybrzeża Adriaty-
ku. Autorka przedstawia dwie odmienne interpretacje danego 
pojęcia i łączy je z konkretnymi ludzkimi doświadczeniami. 

Monografia „odkrywając istotny aspekt literatury chorwackiej”, 
włącza się „w aktualne badania z nurtu geografii kulturowej, stu-
diów nad przestrzenią, problemów transformacji kręgów kulturo-
wych, terytorialnych aspektów tożsamości, relacji kraju/terytorium 
wobec kulturowego makroregionu” (z recenzji dr hab. Krystyny 
Pieniążek-Marković, prof. ucz.). Zapraszamy do lektury! 

  
Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

 

Jakub Lubomir Banasiak, Procesy nominalizacyjne w zdaniach 
wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języ-
ka polskiego i bułgarskiego), Warszawa: Instytut Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, 2020 [Prace 
Slawistyczne. Slavica 147]; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1524  

 

nymi eksponentami predykatu kauzalnego). Autor powiązał je z ana-
lizą konfrontatywną dwóch zróżnicowanych formalnie języków 
słowiańskich – bułgarskiego i polskiego. Zastosowanie teorii struktur 
predykatowo-argumentowych pozwoliło na pełny opis składniowych 
i pragmatycznych cech dyskretnych kauzatywnych wyrażeń predy-
katywnych. W monografii udało się sformułować ścisłe reguły rzą-
dzące ich użyciem. 

Praca stanowi „konfrontatywne studium empiryczne, podbudowane 
teoretycznie, metodologicznie umocowane w ustaleniach nowoczes-
nego językoznawstwa slawistycznego” (z recenzji dr hab. Agnieszki 
Zatorskiej, prof. ucz.). Zapraszamy do lektury! 

 
Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

(Oprac. D. Leśniewska) 

 

W repozytorium Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk iReteslaw zosta-
ła opublikowana monografia dr Anny 
Boguskiej Życie na wyspach. Chorwacka 
współczesna proza insularna będąca 13 
tomem serii „Literatura na Pograni-
czach”.   

A. Boguska podejmuje próbę opracowa-
nia znaczeń i funkcji, jakie w najnowszej 
chorwackiej prozie insularnej odgrywa 
wyspa, stosując metodę badania symbo-
lu zaproponowaną przez Paula Ricoeura. 
Wskazuje cztery symbole: pustynię, wię- 

W repozytorium Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk iReteslaw, w ko-
lekcji „Prace Slawistyczne. Slavica” zo-
stała opublikowana monografia dr Jaku-
ba Lubomira Banasiaka Procesy nomina-
lizacyjne w zdaniach wyrażających rela-
cję przyczynowo-skutkową  na materiale 
języka polskiego i bułgarskiego .  

Książka J. Banasiaka jest poświęcona 
procesom nominalizacyjnym w zdaniach 
wyrażających relację przyczynowo-skut-
kową, czyli takich, które można parafra-
zować  czystymi  kauzytywami  (werbal- 
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