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

OTWARTE SPOTKANIE LABORATORIUM  
ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO W IS PAN  
Laboratorium Środkowoeuropejskie przy Instytucie Slawistyki Pol-
skiej Akademii Nauk, prowadzone przez prof. dr hab. Joannę Gosz-
czyńską, zorganizowało 25 marca 2021 roku na platformie zoom 
otwarte seminarium, podczas którego dr Elżbieta Zimna z IS PAN 
przedstawiła temat Czeski geniusz wszechczasów. 

 
Zdjęcie ze strony  Teatru Járy Cimrmana ze spektaklu Cimrman v říši hudby, dzięki 

któremu możemy się przekonać, że Czesi mają „złote ręce”. Źródło: 
https://www.zdjc.cz/repertoar/divadlo-jary-cimrmana/15/cimrman-v-risi-hudby 

Prelegentka umieściła postać fikcyjnego geniusza Járy Cimrmana 
w pewnych mniej oczywistych kontekstach interpretacyjnych, pro-
ponując analizę dziewiętnastowiecznej mistyfikacji narodowościo-
wej poprzez dwudziestowieczną mistyfikację Cimrmanowską 
i wskazując na postać Cimrmana jako narzędzie weryfikacji narodo-
wych mitów i uprzedzeń, ale także pretekst do wspólnej gry. Opisała 
strategie narracyjne Teatru Járy Cimrmana, będące polemiką z wy-
tworzonym w czasach odrodzenia obrazem czeskiego społeczeń-
stwa. » 
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DR HAB. NICOLE DOŁOWY-RYBIŃSKA, PROF. INST., 
CZŁONKINIĄ RADY CZASOPISMA „INTERNATIONAL 
JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE” (IJSL)  
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst., została wybrana do 
Rady czasopisma „International Journal of the Sociology of 
Language” (dalej IJSL) na lata 2021–2023. IJSL zostało założone 
w 1974 roku przez wybitnego socjolingwistę Joshuę A. Fishmana. 
Jest to jedno z najważniejszych czasopism na świecie zajmujących 
się problematyką funkcjonowania języka w społeczeństwie w róż-
nych interdyscyplinarnych ujęciach (na polskiej liście ministerialnej 
ma 100 punktów). Obecnie redaktorem naczelnym IJSL jest 
prof. Alexandre Duchêne. 

Najnowszy podwójny numer czasopisma (numery 267–268) 
zatytułowany Prefiguring Knowledge Production in the Sociology 
of Language zawiera artykuły nowo powołanych członkiń i człon-
ków Rady i jest w całości opublikowany w otwartym dostępie. 

Esej dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. inst., zatytułowa-
ny Publishing policy: toward counterbalancing the inequalities in 
academia, poświęcony jest polityce publikowania artykułów nauko-
wych. Kliknij w link, żeby przejść do tekstu:  

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijsl-2020-0090/html 

Cały numer czasopisma dostępny jest pod linkiem:  

https://www.degruyter.com/journal/key/IJSL/2021/267-268/html 

Zapraszamy do lektury! 
(Materiał ze strony IS PAN) 

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. – kulturoznawczyni i socjolingwistka 
w IS PAN. Zajmuje się problematyką języków i kultur mniejszościowych w Europie. 
Autorka wielu artykułów oraz kilku monografii, m.in. Kachoubes de Poméranie (2010); 
Języki i kultury mniejszościowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi (2011); 
„Nikt za nas tego nie zrobi”. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków 
mniejszościowych Europy (2017, wyd. ang. 2020). Kierowniczka grantów Narodowego 
Centrum Nauki: Sonata (2011–2014) i Opus (2017–2020), Smithsonian Institute 
„Sustaining Minoritized Languages in Europe” (2018–2019) i in. 
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Zauważyła, że entuzjastyczny dyletantyzm Cimrmana jest żarto-
bliwą demaskacją prowincjonalizmu wpisanego w czeską tożsa-
mość narodową, budowaną w opozycji do kultury niemieckiej, 
a twórcy teatru przypominają swoim rodakom, że ich patriotyzm, 
choć szczery, bywał jednak ostrożny i mógł być realizowany tylko 
w bezpiecznych warunkach. Prelegentka zwróciła też uwagę na 
parodię infantylizmu czeskiej idei kolonialnej oraz fałszywych 
„badań naukowych”, zastosowaną w celu sprowadzenia do absurdu 
obowiązującego modelu edukacji oraz narracji narodowościowych, 
zdaniem autorów, traktowanych w oficjalnym dyskursie z nad-
mierną powagą.  Wokół tematu wywiązała się dyskusja poświęcona 
mistyfikacji jako czeskiej kulturotwórczej grze i fenomenowi po-
pularności „geniusza, który nie zyskał sławy”. 

     (Oprac. E. Zimna) 

Dr Elżbieta Zimna – teatrolożka i bohemistka oraz tłumaczka z języka czeskiego. Przez 
wiele lat pracowała w Instytucie Teatralnym i Instytucie Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk, gdzie napisała rozprawę doktorską o twórczości dramaturgicznej Václava Havla 
i czeskim teatrze absurdu oraz była jednym z reaktorów/redaktorek Słownika 
biograficznego teatru polskiego. W IS PAN zajmuje się badaniami nad czeskim teatrem 
XX wieku.  

OTWARTE SEMINARIUM  
ZAKŁADU LITERATUROZNAWSTWA  
I KULTUROZNAWSTWA IS PAN  
W dniu 9 marca 2021 roku na platformie zoom odbyło się  zebranie, 
na którym dr Anna Boguska wygłosiła referat nt. Oblicza lęku 
w chorwackim filmie fabularnym po 1990 roku (na wybranym 
przykładzie). 

Prelegentka przedstawiła analizę dorobku chorwackiej kine-
matografii ostatnich 30 lat, posługując się kategorią lęku jako 
narzędzia politycznego, wykorzystywanego przez elity rządzące, 
w ujęciach, które zaproponował amerykański politolog Corey Robin 
w książce Fear: The History of a Political Idea. 

Zdaniem prelegentki, całokształt chorwackiej produkcji filmowej 
ostatnich trzech dziesięcioleci, jeśli wziąć pod uwagę jako centralne 
kategorie do jej odczytania strach i lęk, podzielić można na dwie 
grupy: 

 

     

Zdjęcia ze strony: 
https://www.njuskalo.hr/video-kasete/bogorodica-vhs-oglas-10344957 oraz  

 https://www.amazon.com/Hrvatska-bogorodica-Biblioteka-Croatica-
Croatian/dp/9531740550 

 

grupy: filmy poświęcone tematyce wojennej oraz filmy prezentujące 
zagadnienia społeczno-polityczne, ukazujące funkcjonowanie i po-
głębianie różnego typu hierarchii w obrębie młodego państwa 
chorwackiego (m.in. nierówności ekonomicznych i społecznych, 
niejednolitego dostępu do władzy i innych dystynkcji). Prelegentka 
zaprezentowała szczegółową analizę filmu z pierwszej ze wska-
zanych grup (filmy wojenne), tj. jednego z najbardziej kontro-
wersyjnych chorwackich filmów poświęconych wojnie w latach 90. 
XX wieku, za który uznaje się oskarżaną o skrajny nacjonalizm 
produkcję Nevena Hitreca Bogorodica z 1999 roku. » 
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Są jednak hasła, które nie mają objaśnienia łacińskiego, a zarówno 
wyraz hasłowy, jak i jego odpowiedniki polskie są niezrozumiałe, np. 
„traiego podnyebyenye, podnyebye”. Dopiero w trakcie opracowania 
Słownika Bartłomieja okazało się, że  wyraz traiego łączy się z termi-
nem biblijnym tristega, który występuje w Gen. 6,16 w związku 
z budową arki Noego. Słownikarz, korzystając ze słabo czytelnego 
mamotrektu: „Tristega pokoy troyego podnyebyenya”, odczytał pol-
ski wyraz „troyego” jako łaciński traiego. Pod hasłem tristega z jasną 
definicją łacińską Bartłomiej napisał wyraz „poboy”, który jest za-
pewne błędnym zapisem słowa „pokoy” ‘izba, pomieszczenie’. Obec-
ność objaśnień łacińskich wpływa na interpretację wyrazów pol-
skich. Dotyczy to głównie słownictwa specjalnego, w tym terminolo-
gii naukowej. 

 (Oprac. A. Łuczak) 

Dr Arleta Łuczak – asystentka w IS PAN. Zainteresowania naukowe to: leksykografia 
pierwszej połowy XVI wieku (gównie słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy) oraz proble-
matyka szesnastowiecznych polskich przekładów Biblii. 

OTWARTE SEMINARIUM NAUKOWE ZAKŁADU 
JĘZYKOZNAWSTWA IS PAN 
W dniu 16 marca 2021 roku na platformie zoom odbyło się zebranie, 
na którym dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. inst., wygłosiła referat 
Cyfrowa wersja Słownika prasłowiańskiego – omówienie innowacji. 
Wystąpienie było poświęcone kolejnemu tomowi Słownika pra-
słowiańskiego przygotowywanego w formie elektronicznej w ramach 
grantu NPRH. Przedstawiono dotychczasowe tomy Słownika wy-
dawane od 1974 roku pod redakcją Franciszka Sławskiego na tle 
innych słowników etymologiczno-rekonstrukcyjnych, przede wszy-
stkim wydawanego w Moskwie Ėtimologičeskogo slovarja sla-
vjanskich jazykov. Zwrócono też uwagę na różnice między oboma 
słownikami, polegające przede wszystkim na podejściu do re-
konstrukcji semantycznej oraz na traktowaniu materiału źródło-
wego.  Podstawowym celem wystąpienia było przedstawienie in-
nowacji obecnych w nowej – elektronicznej – wersji słownika, 
a mianowicie: »  

 

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

Problematyka strachu i lęku została ukazana w kontekście 
funkcjonowania lokalnej propagandy prowojennej, relacji płci oraz 
relacji sąsiedzkich. 

     (Oprac. A. Bogucka) 

Dr Anna Boguska – adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, literatu-
roznawczyni, kulturoznawczyni i slawistka ze specjalnością kroatystyka. Zajmuje się 
współczesną literaturą oraz filmem, problematyką utopii i historią idei. Autorka 
monografii Życie na wyspach. Chorwacka współczesna proza insularna (2020). 
W ramach zespołowego grantu pt. „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–
XX w.)” (NCN, nr 2014/13/B/HS2/01057), kierowanego przez dr hab. G. Szwat-Gyły-
bow, prof. inst., realizowanego w IS PAN, przygotowała chorwacki materiał do Leksy-
konu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (t. 1–10). 

OTWARTE SEMINARIUM NAUKOWE POZNAŃSKIEJ 
PRACOWNI IS PAN  
W dniu 11 marca 2021 roku odbyło się  otwarte spotkanie nauko-
we, na którym dr Arleta Łuczak wygłosiła referat pt. Budowa haseł 
w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1544). 

Prelegentka omówiła krótko dwa rękopisy tego wybitnego leksyko-
grafa. W wyniku badań nad jego tekstami opracowano Słownik 
Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska  (1999–2019)  
(https://hdl.handle.net/20.500.12528/1083); jest to wersja odwró-
cona w stosunku do łacińsko-polskich manuskryptów, dla których wzor-
cem był drukowany słownik niemieckiego leksykografa Jana Reuchlina 
z 1488 roku. Rękopiśmienny tekst Bartłomieja z 1544 roku to zapiski 
stanowiące uzupełnienia do łacińskiego wokabularza Reuchlina 
(https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/11238/edition/1828).  

Referat nawiązywał do relacji  łacińsko-polskich w  hasłach słowni-
ków Bartłomieja na płaszczyźnie leksykalnej. Punkt wyjścia stano-
wiła tu budowa haseł. Ich konstrukcja jest czasami prosta. Wyraz 
(wyrazy) hasłowy, definicja łacińska oraz odpowiednik polski (lub 
odpowiedniki) nie budzą wątpliwości niezależnie od dziedziny, 
którą reprezentują, np.   „vespere signant illud tempus, in quo canta-
tur illud officium (sv. vespera) Myąshpor” ‘nieszpory, nabożeństwo 
wieczorne’; „pater spiritualis krzeszny ocyecz, krzeszna mater, qui 
baptisant puerum”. 
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OTWARTE ZEBRANIE  
ZAKŁADU BADAŃ NARODOWOŚCIOWYCH IS PAN  
Dnia 9 marca 2021 roku na zebraniu Zakładu Badań Narodowościo-
wych IS PAN dr Elżbieta Janicka przedstawiła raport ze swojej ba-

dawczej pracy nad projektem fotograficznym „Zielnik” – Herbarium 
polonorum – perspektywy teoretyczne, ustalenia badawcze, pytanie 
o prawomocność.  

 
Zdjęcia ze strony: https://ispan.waw.pl/default/aktualnosci/ 

Jego osnowę stanowi wojenna i powojenna historia terenu obozu 
zagłady Żydów Treblinka II, analizowana z perspektywy produkcji 
krajobrazu. Punktem odniesienia dla realizacji jest historia „Zielnika” 
jako formy organizacji wiedzy oraz jej związki ze sztukami wi-
zualnymi. Całość odnosi się do konwencji obrazowania cha-
rakterystycznych dla unarodowienia natury i naturalizacji narodu, 
a także do aksjosemiotyki polskiego antysemityzmu. » 

 

 

- zaopatrzenie rekonstruowanych wyrazów kwalifikatorami grama-
tycznymi, które umożliwią wyszukiwanie danej kategorii wyrazów; 

- stworzenie bazy kategorii semantycznych, do której przydzielane 
są rekonstruowane wyrazy, umożliwiającej wyszukiwanie wyrazów 
o danym znaczeniu;  

- wprowadzenie objaśnień semantycznych w języku oryginalnym, 
obok dotychczasowych objaśnień w przekładzie na język polski;  

- wprowadzenie przekładu najistotniejszych części hasła (rekon-
struowane znaczenie, objaśnienie etymologiczne) na język angiel-
ski; 

- wprowadzenie systemu odesłań od skrótów bibliograficznych do 
pełnych danych bibliograficznych.  

   (Oprac. M. Jakubowicz) 

Dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. inst. – językoznawca; absolwentka filologii klasycznej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka około siedemdziesięciu  artykułów nauko-
wych oraz monografii Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji 
semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasło-
wiańszczyzny (2010, wyd. ang. 2017). Autorka haseł do t. 7 i 8 Słownika prasłowiań-
skiego oraz redaktor naczelna jego kolejnych tomów. Zainteresowania: etymologia ze 
szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji semantycznej. 

 
Zdjęcie ze strony:  https://tezeusz.pl/slawski-franciszek-red-slownik-praslowianski-t-i-vi-390232 
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Zdjęcia ze strony:  https://ispan.waw.pl/default/aktualnosci/ 

Projekt jest prowadzony od 2004 roku i ujmuje zagadnienie 
krajobrazu z perspektywy posthumanistyki. 

     (Oprac. E. Janicka) 

Dr Elz bieta Janicka – literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, romanistka. Bada wzory 
kultury, narracje oraz fantazmaty fundujące prawomocnos c  przemocy i wykluczenia. 
Gło wnym obiektem jej zainteresowan  jest obecnie krytyka kategorii opisu polskiego 
kontekstu Zagłady. Autorka ksiąz ek: Sztuka czy Naród  Monogra ia pisarska  ndrzeja 
 rzebińskiego (2006), Festung Warschau (2011) oraz  Przemoc filosemicka. Nowe pol-
skie narracje o Żydach po roku 2000 (2016 – we wspo łautorstwie z  . Z ukowskim). 

SPOTKANIE WOKÓŁ „KATALOGU POMNIKÓW 
KU CZCI POLEGŁYCH I ZAGINIONYCH W I WOJNIE 
ŚWIATOWEJ NA POMORZU ŚRODKOWYM” 
Dnia 31 marca 2021 roku IS PAN oraz Fundacja Slawistyczna 
zorganizowały spotkanie wokół „Katalogu pomników ku czci po-
ległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środko-
wym”. W roli dyskutanta wystąpił dr Marcin Jarząbek (Zakład 
Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). » 

 

 

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

 
Zdjęcie z „Katalogu pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na 

Pomorzu Środkowym”. Fot. Michał Budnik 
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W trakcie spotkania wykonawcy projektu podzielili się do-
świadczeniami m.in. z prowadzenia badań terenowych.  

Projekt jest wynikiem współpracy między IS PAN a Fundacją 
Slawistyczną i powstał w ramach programu MNiSW „Działalność 
upowszechniająca naukę”. 

Katalog można przeglądać pod adresem: 

https://ispan.waw.pl/pomniki-poleglych/ 
(Oprac.  .  wiek-Rogalska) 

Dr Karolina C wiek-Rogalska – adiunktka w IS PAN, bohemistka i antropoloz ka. Stypen-
dystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta i Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej. Zajmuje się przemianami krajobrazu kulturowego w dawnej 
Czechosłowacji oraz w Polsce po wysiedleniach przebiegających od roku 1945. Redak-
torka naczelna czasopisma „Adeptus”. Jest autorką monografii Zapamiętane w krajobra-
zie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian (2018). 

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 
program „Działalność Upowszechniająca Naukę", pn. Katalog pomników ku czci pole-
głych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym, nr rej. 
570/PDUN/2019. 

 

„SLAWISTYCZNE ŚRODY” –  
WYSTĄPIENIE DR IWY KOŁODZIEJSKIEJ 
W ramach cyklu „Slawistyczne Środy” dnia  24 marca 2021 roku na 
platformie zoom dr Iwa Kołodziejska w wystąpieniu Ludzie, rośliny 
i wirus. O podejściu wielogatunkowym w badaniach krajobrazów 
medycznych zaprezentowała swoje badania wpisujące się w zagad-
nienia antropologii więcej-niż-ludzkiej, medycznej oraz etnobiolo-
gii. Dr Iwa Kołodziejska Kołodziejska opowiedziała o prowadzo-
nych badaniach krajobrazów medycznych w Ukrainie i Dagestanie. 
Wychodząc od sposobów tworzenia wiedzy o roślinach i tego, jak są 
one wpisane w krajobrazy medyczne mieszkańców Ukrainy, przed-
stawiła wyniki badań praktyk zbieraczych i tworzenia wiedzy 
o roślinach wśród mieszkańców Podola. Następnie zwięźle przed-
stawiła założenia projektu „Krajobrazy medyczne w trakcie i po » 
epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan)”, w którym 
głównym pytaniem badawczym jest zagadnienie, jak znaczący poza-
ludzki aktor taki jak wirus SarsCov-2 przekształca krajobrazy me-
dyczne w dwóch muzułmańskich Republikach Federacji Rosyjskiej. 

(Oprac. I.  ołodziejska) 
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Projekt „Krajobrazy medyczne w trakcie 
i po epidemii na Kaukazie Północnym 

(Czeczenia i Dagestan)”. Fot. Iwa Kołodziej-
ska (1–2) i Iwona Kaliszewska (3) 
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   epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan)”, w którym 
głównym pytaniem badawczym jest zagadnienie, jak znaczący poza-
ludzki faktor, taki jak wirus SarsCov-2, przekształca krajobrazy 
medyczne w dwóch muzułmańskich Republikach Federacji Rosyj-
skiej. 

(Oprac. I.  ołodziejska) 

Dr Iwa Kołodziejska – adiunktka w IS PAN, antropolożka kulturowa i biolożka. Zajmuje 
się relacjami ludzi i roślin (głównie w kontekście tworzenia wiedzy o roślinach). Przez 
wiele lat zajmowała się popularyzacją nauki w Ogrodzie Botanicznym UW. Prowadziła 
badania w Polsce, Rumunii, Ukrainie, Federacji Rosyjskiej (Dagestan). Obecnie współ-
pracuje przy projekcie Opus-19 „Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na 
Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan)”.  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

„Studia Litteraria et Historica”, t. 9 za 2020 rok 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/issue/view/123 

 

Na Platformie Czasopism Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk (ISS PAS Journals) czytelnicy mogą się zapoznać z 9 numerem 
czasopisma „Studia Litteraria et Historica”, zatytułowanym Wyszło 
jak wyszło. Porażka i słabość, który ukazał się pod redakcją dr Xave-
rego Stańczyka.  

 

czasopisma „Studia Litteraria et Historica”, zatytułowanym Wyszło 
jak wyszło. Porażka i słabość, który ukazał się pod redakcją dr Xave-
rego Stańczyka.  

 eksty zawarte w części Porażka stanowią pokłosie konferencji 
„Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej 
w latach 1970–2000”, zorganizowanej w 2015 roku przez efeme-
ryczny Zespół Badań Praktyk Późnej Nowoczesności przy Instytucie 
Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.  „Namysł nad porażką 
posłużył [...] do postawienia pytań o warunki możliwości osiągnięcia 
sukcesu i graniczne kryteria, według których uznaje się jakieś dzia-
łanie za efektywne i prawidłowo zrealizowane lub też nieudane i nie-
dokończone” (X. Stańczyk).  

Artykuły dotyczą porażki w projektach filmowych, fotograficznych, 
ale  też  badawczych,  jak  też  porażki  koncepcji  Europy   Środkowo-
-Wschodniej. Dział kończą Obrazki porażki – wizualny esej, na który 
składa się kilkanaście dzieł konceptualizujących różne aspekty po-
rażki w sztukach wizualnych. 

Drugi dział tematyczny o tytule będącym zapisem współrzędnych 
trzech miejsc: 50°31’29.7”N  22°46’39.1” E 50°30’56.2”N  22°46’01.0”E 
50°30’41.0”N 22°45’49.5”E otwiera opis wideoinstalacji Dominiki 
Macochy, dotyczącej dyskursywnych i krajobrazowych mechani-
zmów kamuflowania zbrodni na Żydach popełnionych przez Po-
laków podczas Zagłady. Na końcu zamieszczony jest link do fil-
mu  ajemnica leśnego jeziorka. Wideoinstalacja staje się przy-
czynkiem do redakcyjnej dyskusji (dotyczącej m.in. kategorii 
skażonych krajobrazów M. Pollacka, kategorii świadka czy tabu) 
i artykułów Alexandry Klei i Piotra Filipkowskiego. Koresponduje 
z nimi bogato ilustrowany tekst Elżbiety Janickiej Herbarium Po-
lonorum (Heimatfotographie). 

(Oprac. D. Leśniewska) 

Zadanie „Studia Litteraria et Historica” finansowane na podstawie umowy 
103/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w  ra-
mach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.  

 
 

 

          (Oprac. D. Leśniewska) 
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