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Poza zatrudnieniem w IS PAN profesor W. Boryś przez wiele lat 
pracował jednocześnie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Był członkiem licznych gremiów naukowych, np. 
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa 
oraz Słowianoznawstwa PAN, członkiem-korespondentem Polskiej 
Akademii Umiejętności. Był także laureatem wielu nagród przyzna-
wanych za publikacje naukowe. Najlepiej o jego randze naukowej 
świadczy bibliografia licząca ponad dwieście pozycji. 

DR HAB. JOANNA ROSZAK, PROF. INST., LAUREATKĄ 
NAGRODY IM. PROF. ROMANA CZERNECKIEGO 
Dnia 3 listopada 2021 roku dr hab. Joanna Roszak, prof. inst., została 
uhonorowana Nagrodą im. prof. Romana Czerneckiego (nagroda 
specjalna), jedynym w Polsce wyróżnieniem dla autorek i autorów 
tekstów poświęconych edukacji, których artykuły naukowe, publicy-
styczne i specjalistyczne przyczyniają się do pogłębienia debaty 
o edukacji. » 

 
Zdjęcie z odbywającej się przy okrągłym stole debaty laureatek i laureatów,  

prowadzonej przez Piotra Pacewicza. Fot. ze zbiorów  
Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (EFC) 
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PROF. DR HAB. WIESŁAW BORYŚ (1939–2021) 

 
                        Prof. dr hab. Wiesław Boryś.  
                                 Fot. z archiwum IS PAN 

da INY za krzewienie chorwackiej kultury w świecie], corocznie 
przyznawana przez Hrvatski kulturni klub jednej osobie z zagranicy 
szczególnie zasłużonej na tym polu. 

Profesor W. Boryś był pracownikiem Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk (wcześniej Słowianoznawstwa) od 1969 roku. 
Przez wiele lat kierował w nim Pracownią Języka Prasłowiańskiego, 
doskonaląc swój warsztat etymologiczny jako współautor Słownika 
prasłowiańskiego. Ukoronowaniem jego prac etymologicznych, 
którym poświęcał się już od momentu finalizowania studiów slawi-
stycznych, są dwa dzieła, które z powodu szerokiego zasięgu uczy-
niły jego nazwisko najbardziej rozpoznawalnym. Jest to Słownik 
etymologiczny języka polskiego – pierwszy, który został doprowa-
dzony do końca i stał się kompendium fachowej, a zarazem czytel-
nie ujętej wiedzy etymologicznej, oraz – napisany we współpracy 
z Hanną Popowską-Taborską – Słownik etymologiczny Kaszubszczy-
zny, który zapewne przez wiele lat nie będzie miał konkurencji 
w literaturze naukowej. Po przejściu na emeryturę profesor W. Bo-
ryś kontynuował pracę w IS PAN aż do roku 2014. 

 

Dnia 29 listopada 2021 roku 
odszedł profesor doktor habili-
towany Wiesław Boryś, wybitny 
slawista, ceniony w kraju i za 
granicą etymolog. Prace profeso-
ra W. Borysia skupiały się na 
kilku obszarach. Jako absolwent 
filologii serbsko-chorwackiej swoje 
zainteresowania naukowe skie-
rował przede wszystkim ku tym 
językom, ze szczególnym uwzględ-
nieniem leksyki dialektów chor-
wackich: czakawskiego i kajkaw-
skiego. Dowodem wysokiej oceny 
jego prac z tej dziedziny jest 
otrzymana przez niego w 2008 
roku Nagrada INE za promicanje 
hrvatske kulture u svijetu [Nagro- 
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Jak piszą organizatorzy Nagrody: „Nagradzani naukowcy, praktycy 
i publicyści wskazują wyzwania, z którymi mierzymy się w obsza-
rze edukacji, oraz – podobnie jak patron Nagrody – proponują roz-
wiązania, które pomagają odpowiedzieć na te problemy. Konkurs 
promuje wartościowe badania i publikacje wśród opinii publicznej”. 
W tym roku zgłoszono 277 prac, spośród których wyłoniono osoby 
nominowane i nagrodzone. 
Dr hab. Joanna Roszak, prof. inst. – literaturoznawczyni w IS PAN. Propagatorka edu-
kowania na rzecz pokoju. W 2021 roku otrzymała Nagrodę im. Romana Czerneckiego 
(nagroda specjalna) za teksty poświęcone edukacji oraz wyróżnienie specjalne 
w ramach Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Poetka (m.in. Tego dnia, Przyszli niedokona-
ni, Ploso). Ostatnio wydała książki: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego 
pochodzenia (2014), Słyszysz synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy 
Wronieckiej (2015) oraz Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie (2019). Zreda-
gowała m.in. monografie poświęcone: F. Pessoi, I. Bachmann, P. Celanowi, M. Świetlic-
kiemu, N. Sachs, P. Matywieckiemu, musicalom. Współfundatorka i wiceprezeska 
Fundacji Józefa Rotblata.  

DR ANNA BOGUSKA LAUREATKĄ NAGRODY  
FUNDACJI SLAWISTYCZNEJ ZA DEBIUT KSIĄŻKOWY 
Z DZIEDZINY SLAWISTYKI ZA ROK 2020 

 
 

intelektualne osadzenie w tradycji kultury europejskiej. Jednocześnie 
jest to najbardziej obszerne opracowanie na temat najnowszej litera-
tury chorwackiej zarówno w Polsce, jak i w samej Chorwacji.  

 Fundacja Slawistyczna 
Książka dostępna jest w repozytorium iReteslaw: 
https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1
527/Anna_Boguska_-_Zycie_na_wyspach.pdf 

 
Dr Anna Boguska – adiunktka w IS PAN, literaturoznawczyni, kulturoznawczyni i sla-
wistka ze specjalnością kroatystyka. Zajmuje się literaturą współczesną, problematyką 
utopii oraz historią idei. W ramach zespołowego grantu realizowanego w IS PAN (NCN, 
kier. dr hab.  G. Szwat-Gyłybow, prof. inst.) „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach 
(XVIII–XX w.)” przygotowywała część chorwackiego materiału do Leksykonu idei wę-
drownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI, t. 1–10. 

GRANTY DLA IS PAN W RAMACH PROGRAMU  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ 

 
„Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”. Instytut Sla-
wistyki Polskiej Akademii Nauk koordynatorem badań nauko-
wych w ramach programu NAWA 

W 2022 roku w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” 
IS PAN będzie gościł pięcioro badaczy i badaczek z Białorusi. Celem 
programu jest umożliwienie naukowcom  i naukowczyniom z biało- » 

ruskich uczelni i jednostek naukowych przyjazdu do polskich insty-
tucji szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować pro-
jekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne. Program jest 
wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i 
ma na celu wsparcie represjonowanych naukowców i naukowczyń z 
Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia 
badań i dydaktyki w jednostkach akademickich w Polsce. 
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Do książek wyróżnionych przez 
kapitułę Nagrody Fundacji Slawi-
stycznej dołączyła wydana 
w 2020 roku monografia dr Anny 
Boguskiej pt. Życie na wyspach. 
Chorwacka współczesna proza 
insularna. Autorka prezentuje 
w niej literackie obrazy wysp 
widzianych oczami jej mieszkań-
ców w XX i XXI wieku, proponu-
jąc ich ogląd przez pryzmat czte-
rech symboli – pustyni, więzie-
nia, theatrum mundi oraz ogrodu. 
W istocie jest to książka o róż-
nych obliczach melancholii, uka-
zująca mentalną panoramę 
mieszkańców regionu oraz ich 
intelektualne osadzenie w trady-
cji kultury europejskiej. Jedno-
cześnie jest to najbardziej ob-
szerne opracowanie na temat 
najnowszej literatury chorwac-
kiej zarówno w Polsce, jak i w 
samej Chorwacji. 

Chorwacka wyspa Vis, z której pocho-
dzą dwaj autorzy Ranko Marinković 
i Senko Karuza, opisani w książce Życie 
na wyspach A. Boguskiej. Fot. A. Bogu-
ska 

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1527/Anna_Boguska_-_Zycie_na_wyspach.pdf
https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1527/Anna_Boguska_-_Zycie_na_wyspach.pdf
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Celem programu „Granty Interwencyjne” NAWA jest wspieranie 
współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności 
międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, 
ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przy-
rodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 
Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom 
zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znacze-
nia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możli-
wym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w programie 
muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze wzglę-
du na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze 
aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie 
grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standar-
dowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia uni-
kalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. 

DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA LAUREATKĄ  
KONKURSU OPUS 21 NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska uzyskała dofinansowanie w ramach 
konkursu Opus 21 na realizację projektu „Dokumenty i biurokracja 
w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola 
w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)”. Przeprowa-
dzone badania pozwolą wykazać, jaką rolę odgrywały biurokracja 
i dokumentacja w formowaniu się życia społecznego i politycznego 
w Polsce i Czechosłowacji w pierwszych dekadach po wojnie. W pro-
jekcie zostaną wykorzystane źródła archiwalne. Badaczka weźmie 
pod uwagę dokumentację wypracowaną przez administrację pań-
stwową, samorządy, instytucje społeczne i partyjne różnych szczebli 
oraz oceni, w jaki sposób biurokracja stworzyła nowe państwa na 
omawianych terytoriach, jak kontrolowała i konstruowała podmioty 
i przedmioty, jaka była rola dokumentów jako artefaktów w życiu 
codziennym, i wreszcie jak nowa biurokracja przetwarzała, wyma-
zywała lub odtwarzała niemiecką przeszłość omawianych obszarów. 

W konkursie Opus 21 złożono 2314 wniosków, 417 z nich otrzyma 
finansowanie o łącznej wartości niemal 560 mln zł. W panelu HS3 – 
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce do finansowania zakwali-
fikowano 24 projekty badawcze ze 130 złożonych. » 

 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 

ruskich uczelni i jednostek naukowych przyjazdu do polskich insty-
tucji szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować 
projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne. Program 
jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademic-
kim i ma na celu wsparcie represjonowanych naukowców i na-
ukowczyń z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego 
prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich 
w Polsce. 

W IS PAN będą realizowane następujące projekty badawcze: 

1.  „Oficyny wydawnicze w Mińsku z początku XX wieku, ich ramy 
instytucjonalne, technologiczne i kreatywne”; 

2.  „Rosyjska literatura klasyczna w światowym kinie”; 

3.  „Okres okupacji hitlerowskiej we wspomnieniach mieszkańców 
wsi północnej Białorusi”; 

4.  „Kryzys polityczny, Kościół i państwo: reakcja Kościoła prawo-
sławnego i katolickiego na protesty społeczne na Białorusi”; 

5.  „Antysowiecki ruch powstańczy i partyzancki na Białorusi. 1918–
1939: poszukiwanie i kształtowanie bazy polskich źródeł histo-
rycznych”. 

Grant interwencyjny „Mobilność konfliktu: konsekwencje 
wojny w Górskim Karabachu w 2020 r. – Azerbejdżanie i Or-
mianie w Gruzji” 

IS PAN otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Aka-
demickiej NAWA na realizację projektu „Mobilność konfliktu: kon-
sekwencje wojny w Górskim Karabachu w 2020 r. – Azerbejdżanie 
i Ormianie w Gruzji” w ramach programu „Granty Interwencyjne”. 

Grant jest realizowany przy współpracy z Państwowym Uniwersy-
tetem im. Iwane Dżawachiszwilego w Tbilisi, reprezentowanym 
przez profesor Ketevan Khutsishvili. Wykonawczyniami grantu są: 
dr hab. Anna Cieślewska (kierowniczka grantu) oraz mgr Klaudia 
Kosicińska, doktorantka IV roku Interdyscyplinarnych Doktoranc-
kich Studiów Humanistycznych: „Pogranicza, mniejszości, migracje 
w perspektywie socjolingwistycznej” w IS PAN. 
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dzenie na pytanie, dlaczego akurat to konkretne (flamandzkie, nie-
mieckie czy szkockie) pochodzenie podkreślane było przez danych 
autorów w określonym czasie. Materiał stanowić będą zarówno 
źródła wywołane – wywiady i obserwacja uczestnicząca w Wilamo-
wicach, jak i źródła zastane (publikacje naukowe i popularnonauko-
we, teksty publicystyczne, opisy eksponatów muzealnych). 
Mgr Tymoteusz Król – doktorant w IS PAN. Zajmuje się działaniami na rzecz rewitalizacji 
języka wilamowskiego. Członek Stowarzyszenia „Wilamowianie”, z którym prowadzi 
działalność edukacyjną, popularyzatorską i emancypacyjną, a także Polskiego Towarzy-
stwa Ludoznawczego. Od 2016 roku kierownik „Diamentowego grantu”, dotyczącego 
historii powojennych prześladowań Wilamowian. W 2019 roku otrzymał odznaczenie 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

Mgr Klaudia Kosicińska otrzymała dofinansowanie w ramach kon-
kursu Preludium 20 na realizację projektu „Codzienność między 
granicami. Mobilność, praktyki translokalne i sąsiedztwo w połu-
dniowo-wschodniej Gruzji”. Mgr Klaudia Kosicińska jest doktorantką 
w IS PAN w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój, tj. interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycz-
nych „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwi-
stycznej”. Pracę doktorską przygotowuje pod kierunkiem prof. Karo-
liny Bielenin-Lenczowskiej z Instytutu Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu Warszawskiego. W projekcie przewidzianym na 
2 lata, mgr K. Kosicińska będzie przyglądać się fenomenowi mobilno-
ści, praktyk translokalnych i relacji sąsiedzkich w zamieszkanych 
przez gruzińskich Azerbejdżan miejscowościach przygranicznego 
rejonu Marneuli w Gruzji. Przeanalizuje, korzystając z metodologii 
etnograficznej, w jaki sposób konstruowane są strategie mobilności 
i praktyki translokalne mieszkańców. Badaczka ma nadzieję, że wy-
niki uzupełnią wiedzę w obszarze studiów nad praktykami translo-
kalnymi, mobilnością i migracjami mieszkańców byłych republik 
radzieckich, a także rozwiną stan badań kartwelologicznych i badań 
nad pograniczem, wzbogacając również studia nad Kaukazem. 
Mgr Klaudia Kosicińska – antropolożka zajmująca się studiami nad Gruzją, doktorantka 
IS PAN, absolwentka studiów wschodnich UW ze specjalizacją Kaukaz, animacji kultury 
i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Stypendystka Tbiliskiego Uniwersy-
tetu Państwowego im. Iwane Dżawachiszwilego (2016).  Od 2018 roku prowadzi badania 
dotyczące migracji, społeczno-ekonomicznej mobilności i translokalności mieszkańców 
wśród mniejszości gruzińskich Azerbejdżan na gruzińskim pograniczu. Dziennikarsko 
związana z Kaukaz.net, Nową Europą Wschodnią, Pracownią Etnograficzną i portalem 
Chai Khana. Od 2017 roku współtworzy Przegląd Kina Gruzińskiego „Gamardżoba kino” 
w Warszawie. 

 

 

 
Podczas pracy w Archiwum w Koszalinie (wiosna 2018 roku).  

Fot. Karolina Ćwiek-Rogalska 

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich eta-
pach kariery. Kierować projektem może osoba, która ma w swoim 
dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku 
pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie arty-
styczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. 
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska – adiunktka w IS PAN, bohemistka i antropolożka. Stypen-
dystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta i Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej. Zajmuje się przemianami kultur Polski, Czech i Słowacji po 
wysiedleniach przebiegających od roku 1945. Jest autorką monografii Zapamiętane 
w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian (2017). 

LAUREACI KONKURSU PRELUDIUM 20  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
Mgr Tymoteusz Król otrzymał dofinansowanie w ramach kon-
kursu Preludium 20 na realizację projektu „Z Flandrii, przez 
Niemcy, do Polski. Analiza teorii etnogenezy Wilamowian”. 
Mgr Tymoteusz Król jest doktorantem w IS PAN w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. interdyscy-
plinarnych doktoranckich studiów humanistycznych „Pograni-
cza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”. 
Pracę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Nicole 
Dołowy-Rybińskiej, prof. inst. W ramach projektu przeprowa-
dzona zostanie analiza teorii pochodzenia Wilamowian z per-
spektywy antropologicznej i folklorystycznej. Celem projektu 
jest nie tylko zebranie jak największej liczby opowieści o po-
chodzeniu Wilamowian i ich wariantów, ale również odpowie-
dzenie na pytanie, dlaczego akurat to konkretne (flamandzkie, 
niemieckie czy szkockie) pochodzenie podkreślane było przez 
tych autorów w określonym czasie. Materiał stanowić  będą 
zarówno źródła wywołane – wywiady i obserwacja uczestnicząca w 
Wilamowicach, jak i źródła zastane (publikacje naukowe i popular-
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https://ispan.waw.pl/default/mgr-tymoteusz-krol-laureatem-konkursu-preludium-20-narodowego-centrum-nauki/
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W konkursie Preludium 20 złożono 2217 wniosków, 495 z nich 
otrzymało finansowanie o łącznej wartości niemal 77 mln zł. 
W panelu HS3 (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce. Wiedza 
o przeszłości) do finansowania zakwalifikowano 23 projekty ba-
dawcze. Preludium to konkurs na projekty badawcze realizowane 
przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zespół 
badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, 
w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. 

POLSKI FESTIWAL NAUKI W UKRAINIE 
W ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popula-
ryzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki 
w dniach 28–30 września 2021 roku w Berdiańsku i Mariupolu 
odbył się Polski Festiwal Nauki w Ukrainie. Organizatorką między-
narodowego przedsięwzięcia i laureatką konkursu Ministerstwa 
jest dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. 

 
Uczestnicy Polskiego Festiwalu Nauki w Ukrainie. Od lewej: prof. Lech A. Suchomły-
now, dr Paweł Levchuk, dr Maria Radziszewska, dr Michał Zając. Fot. H. Krasowska 

Polski Festiwal Nauki stanowi międzynarodowe wydarzenie popu-
laryzujące naukę i kulturę polską w zakresie wiedzy dotyczącej 
zjawisk społecznych, kultury i dziejów wiążących się z promocją 
Polski. 

 Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 

Podczas warsztatów praktycznych przedstawiono nowatorskie me-
tody nauczania języka polskiego jako obcego. Mają one na celu pro-
mocję języka polskiego w obwodzie zaporoskim. Zaproszeni wykła-
dowcy zaprezentowali wpływ nauczania języka polskiego na rozwój 
społeczności lokalnej w Berdiańsku i regionie, pokazując, w jaki 
sposób akwizycja języka polskiego determinuje wymianę międzyna-
rodową między Polską a Ukrainą. 
Organizatorami Festiwalu są: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Berdiański 
Uniwersytet Zarządzania i Biznesu, Mariupolski Uniwersytet Państwowy, Studium 
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Kulturalno-Oświatowe 
Towarzystwo „Odrodzenie”. 

   
Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. – slawistka w IS PAN, popularyzatorka wiedzy na 
temat kultury i języka Bukowiny. Prowadzi badania terenowe wśród mniejszości polskiej 
na Ukrainie, w Mołdawii, Rumunii oraz Gruzji. Jej projekty naukowe były wspierane 
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 
Fundację Lanckorońskich, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów. Jej książki nominowano do Nagrody im. Jerzego Giedroycia 
(2014, 2019). Odznaczona między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta 
RP oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest organizatorką Bukowińskiego Festiwalu Nauki 
oraz Polskiego Festiwalu Nauki w Ukrainie. Jej dorobek obejmuje m.in. 7 monografii 
autorskich i 8 współautorskich oraz jest autorką licznych artykułów naukowych. Współ-
autorka (wraz z M. Pokrzyńską i L. A. Suchomłynowem) obszernej monografii Mowa 
polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina. Świadectwo zanikającego dziedzictwa (2018). 

UDZIAŁ DR AGNIESZKI AYŞEN KAIM W PROJEKCIE 
TEATRALNYM „ŚWIAT WEDŁUG LEMA” W MARDIN 
W ramach projektu realizowanego z grantu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w dniach 26 października  – 8  listopada 2021 roku 
dr Agnieszka Ayşen Kaim (IS PAN, Stowarzyszenie „Grupa Stud-
nia O.”) uczestniczyła w charakterze eksperta ds. tradycyjnych tech-
nik narracji na Bliskim Wschodzie w projekcie „Świat według Lema”, 
realizowanym w mieście Mardin w Turcji.  

Wydarzenie współorganizowały: Fundacja ARTJUNCTION, Stowarzy-
szenie DRASED i Uniwersytet Artuklu w Mardin. Praca dotyczyła 
promocji pacyfistycznego i uniwersalnego w swej wymowie przesła-
nia twórczości i myśli Stanisława Lema. » 

5 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_im._Jerzego_Giedroycia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_%E2%80%9EZas%C5%82u%C5%BCony_Kulturze_Gloria_Artis%E2%80%9D
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Projekt był adresowany do społeczności przygranicznych między 
Republiką Turcji i Syrii: tureckiej, kurdyjskiej i arabskiej. Działanie 
polegało na objęciu opieką literacką autorskich interpretacji fabu-
larnych bajek Lema, przygotowanych przez młodych uczestników 
projektu, reprezentantów lokalnych kultur etnicznych, i wspólne 
wprowadzanie elementów tradycji bliskowschodniej. Efektem 
końcowym projektu były sceniczne realizacje bajek w spektaklu 
Świat w pokoju według Lema (reż. Jarosław Siejkowski i Barbara 
Prądzyńska – Fundacja Artjunction) w trzech miejscowościach 
przygranicznych (Mardin, Nusaybin i Kızıltepe). Dr Agnieszka Ayşen 
Kaim wygłosiła wykład o tradycjach ustnych na Bliskim Wschodzie 
i współprowadziła warsztaty w Katedrze Języka Syriackiego Uni-
wersytetu Artuklu w Mardin. 

 
Kadr ze spektaklu Świat w pokoju według Lema. Fot. Hűnkar Ertaş 

Dr Agnieszka Ayşen Kaim – orientalistka, tłumaczka języka tureckiego, pracuje 
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się literaturą ustną, sztuką 
widowiskową na Bliskim Wschodzie, kinematografią turecką, wpływami tureckimi na 
Bałkanach, mistycyzmem muzułmańskim w literaturze i obrzędach, Polakami katego-
rii go between w Imperium Osmańskim. Członkini Zarządu Europejskiej Federacji 
Opowiadaczy i Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.”, 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), Ludzie dwóch kultur. Wybrane przypadki transgre-
sji kulturowej Polaków w Imperium Osmańskim w XVII, XVIII i XIX wieku (2020) oraz 
autorskiej opowieści dla dzieci i młodzieży Bahar znaczy Wiosna (Poławiacze Pereł, 
2015). 

 

OTWARTE ZEBRANIA NAUKOWE 
Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa oraz Zakład 
Badań Narodowościowych IS PAN 

Dnia 16 listopada 2021 roku odbyło się wspólne otwarte zebranie 
naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa oraz Za-
kładu Badań Narodowościowych IS PAN. Podczas zebrania 
prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir wygłosiła referat pt. Kazali im 
polignąć w gwiazdę. Kisielów, marzec 1945, godzina ósma wieczór. 
Prelegentka zaprezentowała pierwszą rekonstrukcję zbrodni, 
w której 1 marca 1945 roku została zamordowana ocalała z Holo-
kaustu żydowska rodzina Schlafów z Kisielowa k. Zarzecza. Mikrohi-
storia zdarzenia odtworzonego w maksymalnej rozdzielczości ukazu-
je system pokrewieństwa jako niewidoczny do tej pory element 
wojennej i powojennej czystki etnicznej. 

 
i Jana Karskiego (2007), Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała (2010). Uhonorowana przez 
Związek Żydowskich Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej medalem 
honorowym „Powstanie w getcie warszawskim". Odznaczenie to zostało przyznane 
„w uznaniu zasług w zakresie przeciwdziałania nacjonalizmowi, ksenofobii i antysemity-
zmowi”. Za książkę Pod klątwą otrzymała nagrodę im. Jana Długosza oraz Yad Vashem 
Prize za rok 2018. 

Zakład Językoznawstwa IS PAN 

W dniu 23 listopada 2021 roku odbyło się otwarte seminarium Za-
kładu Językoznawstwa IS PAN. Na zebraniu dr Jana Wachtarczykowa 
z Instytutu Ludowita Sztura Słowackiej Akademii Nauk wygłosiła 
referat pt. Čím sú inšpiratívne vektorové reprezentácie slov (word 
embeddings) pre jazykovedný výskum. 

W dniu 21 grudnia 2021 roku odbyło się kolejne otwarte semina-
rium Zakładu Językoznawstwa IS PAN. Na zebraniu dr hab. Nicole 
Dołowy-Ry-bińska, prof. inst. i dr Maciej Mętrak wygłosili referat: 
Ideologiczne aspekty standaryzacji języków o spornym statusie – przy-
padek kaszubski i śląski. » 

 

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka kultury, religio-
znawczyni w IS PAN. Autorka monografii: Wyzwolenie przez zmysły. 
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne (1997), Obraz osobliwy. Her-
meneutyczna lektura źródeł etnograficznych (2000), Legendy o krwi. 
Antropologia przesądu (2008), Okrzyki pogromowe. Szkice z antropo-
logii historycznej Polski lat 1939–1946 (2012), Pod klątwą. Społeczny 
portret pogromu kieleckiego, t. I, II (2018). Członkini Rady Naukowej 
IS  PAN.  Laureatka  wielu  nagród,  m.in.  Nagrody  im.  Poli  Nireńskiej   
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 Prelegenci poddali analizie mechanizmy powstawania standardów 
zapisu dwóch języków kolateralnych – kaszubskiego i śląskiego. 
W obydwu przypadkach stworzenie standardu pisanego języka ma 
na celu podniesienie jego prestiżu i stanowi argument w dyskusjach 
na temat jego sytuacji prawnej. Podczas gdy język kaszubski zyskał 
w Polsce status języka regionalnego, autonomia śląszczyzny jest 
nadal kwestionowana, wbrew wielokrotnie deklarowanej woli 
i widocznemu zaangażowaniu społeczności użytkowników języka. 

W referacie przeanalizowano, jak tworzone i propagowane są różne 
pisownie badanych języków i jakie dyskusje ideologiczne się z nimi 
wiążą. W swoich badaniach prelegenci rozróżnili dwa podstawowe 
podejścia do kwestii ortografii języków kolateralnych, owocujące 
wyborem jednego ze standardów zapisu. Zapis „kompromisowy”, 
zbliżony do ortografii języka polskiego, ma służyć codziennej ko-
munikacji i ułatwiać pisanie osobom, które nie miały okazji uczyć 
się języka w sposób sformalizowany. Przeciwstawny do niego zapis 
„tożsamościowy” odwołuje się do dawniejszych tradycji zapisu 
języka danego regionu, odmiennych od ortografii języka polskiego, 
a jego użycie ma wspierać tożsamość grupy mniejszościowej 
w opozycji do grupy dominującej. 

Za materiał do analizy ideologicznych podstaw procesów standary-
zacji języków kolateralnych o spornym statusie posłużyły wywiady 
z aktywistami językowymi z Kaszub i Śląska. 
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. „Nikt za nas tego nie zrobi". 
Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków mniejszościowych Europy 
(2017), Języki i kultury mniejszościowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi 
(2011), Kachoubes de Poméranie (2010). Obecnie kieruje projektem NCN Sonata Bis 
„Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptu-
alizacja tożsamości zbiorowej” (2021–2016) (2020/38/E/HS2/00006). 

Dr Maciej Mętrak – bohemista, adiunkt w IS PAN. Do jego głównych zainteresowań 
naukowych, obok zagadnień związanych z kulturą i językiem Czech, należą mniejszości 
językowe i etniczne, zwłaszcza na pograniczach słowiańsko-niemieckich. 

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN 

W dniu 7 grudnia 2021 roku, w trybie online, odbyło się otwarte 
seminarium naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznaw-
stwa. Podczas zebrania dr Małgorzata Kasner wygłosiła referat pt. 

 

 

Konstelacje pamięci: Wileński plac Łukiski jako laboratorium miejskiej 
kultury pamięci (1990–2018). 

W wystąpieniu prelegentka zaprezentowała koncepcję monografii 
poświęconej największemu placowi litewskiej stolicy – Łukiszkom 
(lit. Lukiškių aikštė). Plac w swoich długich dziejach kilkakrotnie 
zmieniał nazwę (m.in. pl. Łukiski, pl. Radziecki, pl. Lenina, pl. Litew-
ski) i funkcje. Historyczne miejsce wymiany, handlu i transportu, 
klasyczne  no-lieu, non-place – po stłumieniu powstania styczniowe-
go (1863–1864) było miejscem krwawych represji zaborcy rosyj-
skiego wobec powstańców i wielonarodowego społeczeństwa Rze-
czypospolitej Obojga Narodów, stając się miejscem pamięci (lieu de 
mémoire) o silnym ładunku emocjonalnym i tożsamościowym dla 
Białorusinów, Litwinów i Polaków. W okresie międzywojennym, gdy 
Wilno stało się przedmiotem konfliktu polsko-litewskiego, pl. Łukiski 
z jednej strony ugruntował swoją rolę miejsca wymiany handlowej 
(słynne Kaziuki), z drugiej zaś w ramach realizowanej polskiej poli-
tyki historycznej próbowano ugruntować pamięć powstania stycz-
niowego, a także uaktualnić znaczenie najnowszej historii II Rzeczy-
pospolitej (pamięć walk niepodległościowych i J. Piłsudskiego). Po 
II wojnie światowej plac stał się centralnym (nowe centrum radziec-
kiego Wilna) miejscem Litewskiej SRR z pomnikiem W. I. Lenina, 
wskazującego dłonią na siedzibę KGB. Usunięcie pomnika wodza 
rewolucji po odzyskaniu przez Litwę niepodległości (1990) symbo-
licznie zakończyło okupację radziecką. Rozpoczęło także kolejny etap 
w dziejach placu: nieskończone dyskusje nad jego przyszłym kształ-
tem w sercu litewskiej stolicy. Dyskusje, kampanie społeczne, kon-
kursy, protesty, nierozstrzygnięte sprawy sądowe – wszystko to 
ilustruje fascynujące procesy konstruowania, de- i re-konstruowania 
tożsamości i pamięci placu w niepodległej i wieloznaczeniowej stoli-
cy Republiki Litewskiej. 
Dr Małgorzata Kasner – lituanistka w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa 
IS PAN, dyrektorka Instytutu Polskiego w Wilnie w latach 2000–2005 i 2009–2015. 
Badaczka pamięci miasta (na przykładzie współczesnego Wilna). W 2005 roku uhono-
rowana Nagrodą Sejmu RL. W roku 2016 za wkład w rozwój stosunków polsko-
litewskich uhonorowana nagrodą Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. 
Jerzego Giedroycia. Od grudnia 2016 roku  prezeska Fundacji Slawistycznej ściśle współ-
pracującej w zakresie upowszechniania nauki i realizacji projektów naukowych z IS PAN. 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 
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Zakład Historii IS PAN 

Dnia 25 listopada 2021 roku odbyło się zebranie naukowe poznań-
skich pracowników IS PAN, na którym prof. dr hab. Ryszard Grzesik 
wygłosił referat pt. Węgierskie źródła do dziejów Słowian na margi-
nesie 3 tomu Testimoniów łacińskich. Mówca podzielił swoje wystą-
pienie na dwie części. W pierwszej przedstawił historię serii wy-
dawniczej, która miała stać się źródłową podstawą Słownika staro-
żytności słowiańskich i, opierając się na własnych wspomnieniach, 
skoncentrował się na losach serii łacińskiej. Następnie podzielił się 
ze słuchaczami ciekawostkami wynikłymi z kwerendy przeprowa-
dzonej przy opracowywaniu komentarzy do ekscerptów, które 
opublikowane zostaną w formie osobnego leksykonu. Referent 
poświęcił swą uwagę prozopografii grupy rządzącej Węgrami na 
przełomie I i II tysiąclecia, którą określił mianem „toksycznej rodzi-
ny”, ukazując bliskie powiązania genealogiczne (w linii męskiej oraz 
żeńskiej) głównych aktorów walki o władzę w pierwszej i na po-
czątku drugiej połowy XI wieku. Ze względu na narastającą czwartą 
falę pandemicznych zakażeń wykład przeprowadzony został 
w formie hybrydowej, przy zdalnym udziale zdecydowanej więk-
szości słuchaczy. 
Prof. dr hab. Ryszard Grzesik – historyk w IS PAN,  autor wielu artykułów oraz mono-
grafii: Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych 
w średniowieczu (1999), Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 
roku) (2003). Jest kontynuatorem pomysłodawców oraz kierownikiem projektu  pt.  
„Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian” (nr projektu: 11H 16 0195 8), finanso-
wanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  a afiliowanego przy 
IS PAN. 

W dniu 16 grudnia 2021 roku dr Adrien Quéret-Podesta przedsta-
wił referat pt. Słowianie i Słowiańszczyzna w „niemieckich” roczni-
kach u podstawy polskiego rocznikarstwa. Zebranie odbyło się 
w trybie online na platformie Zoom. 
Dr Adrien Quéret-Podesta – adiunkt w Zakładzie Historii IS PAN. Jego główny obszar 
zainteresowań to dziejopisarstwo Europy Środkowej w średniowieczu. Od kilku lat 
wykonawca grantu „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: 
średniowiecze, z. 1, źródła węgierskie” kierowanego przez prof. dr. hab. Ryszarda 
Grzesika.  

 

Zakład Badań Narodowościowych 

W dniu 14 grudnia 2021 roku dr hab. Irena Gross, prof. inst., wygłosi-
ła referat pt. Pułapki asymilacji, w którym mówiła o życiowych 
i ideologicznych wyborach, które stały przed rówieśnikami dwudzie-
stego wieku urodzonymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Na 
przykładzie biografii Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–
1964) i historii jego środowiska zastanawiała się nad alternatywami 
otwartymi przed tym pokoleniem  przez procesy modernizacji, de-
mokratyzacji i rozpad imperium austro-węgierskiego na państwa 
narodowe. Zastanawiała się także nad ślepymi drogami asymilacji 
przez edukację, kult nauki i zależność od struktur państwowych 
w momencie umocnienia państwa narodowego. Tytułowe słowo 
„pułapki” szczególnie dotyczyło środkowoeuropejskich Żydów, 
emancypowanym przez modernizację, hamowanych w asymilacji 
przez wymóg porzucenia żydostwa i przyciąganych do ideologii 
lewicowych obiecujących skok w bezklasowe i ponadnarodowe 
społeczeństwo przyszłości. 
Dr hab. Irena Grudzińska-Gross, prof. inst. – literaturoznawczyni w IS PAN, historyczka 
idei, eseistka. Jej obszar zainteresowań to kultura literacka i polityczna Europy Wschod-
niej  XX wieku. Autorka wielu artykułów i monografii, m.in. Piętno rewolucji: Tocqueville, 
Custine i wyobraźnia romantyczna  (1995), Miłosz-Brodski: pole magnetyczne (2007), 
Złote Żniwa. Rzecz o tym co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów (2011, wspólnie 
z J. T. Grossem), Honor, horror i klasycy. Eseje (2012) i Miłosz i długi cień wojny (2020). 
Obecnie pracuje nad biografią Aleksandra Weissberga-Cybulskiego. Odznaczona Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1996) oraz Krzyżem Oficer-
skim tego Orderu (2007). 

Slawistyczne środy 

W ramach ogólnoinstytutowego seminarium naukowego „Slawi-
styczne środy” 24 listopada 2021 roku odbyła się publiczna prezen-
tacja Indywidualnego Planu Badawczego mgr. Macieja Olszewskiego, 
doktoranta Szkoły Doktorskiej „Anthropos”. Doktorant przygotowuje 
w IS PAN rozprawę pt. Postać matki w nowoczesnej i ponowoczesnej 
literaturze słoweńskiej. Agens czy patiens? pod kierunkiem 
dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybowej, prof. inst., oraz dr Jasminy Šuler-
Galos. Podczas seminarium wystąpiły także recenzentki IPB: 
prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, dr Monika Gawlak i dr Anna Bogu-
ska. » 
 

https://ispan.waw.pl/default/zaproszenie-na-otwarte-zebranie-naukowe-zakladu-badan-narodowosciowych-14-grudnia-2021-r/
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Mgr Maciej Olszewski – doktorant-stypendysta w grancie „Topos «wmurowanej kobie-
ty» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier" (kierowniczka projektu: 
dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. inst.). Przygotowuje pracę doktorską pt. Postać 
matki w nowoczesnej i ponowoczesnej prozie słoweńskiej. Agens czy patiens? pod kierun-
kiem dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybowej, prof. inst. i dr Jasminy Šuler-Galos. Jest absol-
wentem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i ekspertem do spraw 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w PwC Polska. 

Dnia 15 grudnia 2021 roku podczas seminarium prof. dr hab. Anna 
Zielińska (IS PAN), dr Irena Prawdzic (IS PAN) oraz dr Michał Woź-
niak (Instytut Języka Polskiego PAN) wystąpili z prezentacją pt. 
Polsko-niemiecki korpus mowy osób dwujęzycznych LangGener – 
wyszukiwanie gramatyczne i socjolingwistyczne. 

Celem prezentacji było przedstawienie możliwości, jakie oferuje 
korpus, anotowany gramatycznie i socjolingwistycznie. Został on 
zbudowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych w dwóch 
grupach pokoleniowych zróżnicowanych ze względu na czynniki 
socjolingwistyczne. Wspólnymi cechami definiującymi mówców 
z obydwu grup jest zarówno ich dwujęzyczność, jak i region pocho-
dzenia. Różny jest kraj zamieszkania i kolejność akwizycji języków. 
Osoby należące do grupy nazwanej Generacja Polska (GP) mieszkają 
w Polsce na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie świato-
wej. Urodziły się przed 1945 rokiem w Rzeszy Niemieckiej. Przesu-
nięcie granic na zachód w 1945 roku poskutkowało znalezieniem 
się tych osób w nowym państwie. Z tego powodu respondenci na-
uczyli się języka polskiego. Osoby należące do grupy nazwanej 
Generacja Niemcy (GN) mieszkają w Niemczech. Urodziły się 
w Polsce po II wojnie światowej na tych samych terenach 
w rodzinach miejscowych (a nie w rodzinach przesiedlonych). Ich 
socjalizacja przebiegała w języku polskim, a języka niemieckiego 
nauczyli się po emigracji. Korpus został zbudowany w celu zbadania 
różnic w używaniu konstrukcji morfosyntaktycznych, powstających 
w wyniku kontaktu językowego, przez osoby z dwóch generacji 
w obu językach. Jest także narzędziem do badań biografii języko-
wych i zależności między biografiami a użyciem języka. 

Prezentacja powstała w ramach projektu badawczego pt. „Pokole-
niowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane 
przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwuję-
zycznych” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Na-
uki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369, afiliowanego w Instytucie 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 

 

języcznych” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Na- 
uki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369, afiliowanego w Instytucie 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 

 
Trójjęzyczne znaki uliczne w Szczecinie (w języku polskim,  

niemieckim i angielskim). Fot. Irena Prawdzic 

Prof. dr hab. Anna Zielińska – językoznawczyni, dyrektorka IS PAN. Autorka wielu 
artykułów oraz publikacji z zakresu socjolingwistyki, kontaktów językowych i dialekto-
logii (m.in. Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce (1996), Mniejszość 
polska na Litwie kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne (2002), Mowa Pogranicza. » 
Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim (2013).  Zasłużona dla Kultury 
Polskiej i odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
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Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim (2013).  Zasłużona dla Kultury 
Polskiej i odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Dr Irena Prawdzic – adiunktka w IS PAN, językoznawczyni, polonistka i germanistka. 
Bierze udział w międzynarodowym grancie realizowanym w IS PAN (NCN, kier. 
prof. dr hab. Anna Zielińska) pt. „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyn-
taktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwuję-
zycznych”. 

SPOTKANIE LABORATORIUM  
ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO PRZY IS PAN 
Dnia 16 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie online Laborato-
rium Środkowoeuropejskiego, działającego przy Instytucie Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk. Gościnią spotkania była dr Irena 
Bilińska ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która zaprezentowała temat Polonofilstwo słowackich ro-
mantyków. 
Zmieniający się w latach 1830–1860 stosunek słowackich twórców 
do Polski, kultury i literatury polskiej był jednym z ważnych czynni-
ków wpływających na kształt słowackiej literatury romantycznej. 
W dotychczasowych badaniach słowacystycznych nad wpływami 
literatury polskiej na literaturę słowacką uwzględniany był głównie 
kontekst ludowości oraz słowianofilstwa/panslawizmu. Istotnym 
punktem odniesienia dla (anty-)polonofilstwa słowackich twórców 
był również ich stosunek do wspólnej słowacko-węgierskiej historii 
w ramach Królestwa Węgierskiego, który przejawiał się w roman-
tycznych koncepcjach historii narodowej. Tworzone przez roman-
tyków zmitologizowane wizje przeszłości Słowaków wyraźnie 
wpływały na wyrażony w literaturze i eseistyce stosunek do Pola-
ków i kultury polskiej, zwłaszcza w latach trzydziestych i czterdzie-
stych XIX wieku. Natomiast w mniejszym stopniu kształtowały 
inspiracje estetyczne, literackie, nawiązania poetyckie oraz filozo-
ficzne słowackich twórców romantycznych. Nawet w okresie anty-
polonofilstwa lat pięćdziesiątych XIX wieku w dziełach najważniej-
szych przedstawicieli słowackiego romantyzmu można znaleźć 
inspiracje płynące z literatury polskiej oraz polskiej myśli filozo-
ficznej. Zależność między (anty-)polonofilstwem a inspiracjami 
estetycznymi w kontekście tworzonych koncepcji historycznych 
przedstawiono na przykładzie analizy wyników dotychczasowych 
badań słowacystycznych oraz analizy wybranych dzieł słowackiej 
literatury romantycznej. W trakcie spotkania rozwinęła się dyskusja 
m.in. na temat stereotypu Polaków w słowackiej literaturze roman-
tycznej.   

 

literatury romantycznej. W trakcie spotkania rozwinęła się dyskusja 
m.in. na temat stereotypu Polaków w słowackiej literaturze roman-
tycznej.   

ZAPIS Z ROZMOWY O KSIĄŻCE  
PROF. DR HAB. JOANNY TOKARSKIEJ-BAKIR  
BRACIA MIESIĄCE 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zapisu z rozmowy o książce 
prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir Bracia Miesiące. Studia z an-
tropologii historycznej Polski 1939–1945, Warszawa 2021, która 
odbyła się w trybie zdalnym 20 grudnia 2021 roku. 

Uczestnikami dyskusji byli: dr Elżbieta Janicka, prof. Szymon Rud-
nicki, prof. Joanna Tokarska-Bakir.  

Prowadzący: prof. Tomasz Żukowski  

Organizator: Wydawnictwo IBL 

https://www.youtube.com/watch?v=S7IikIhwbbM 

CZASOPISMA IS PAN 
Wszystkie czasopisma instytutu ukazują się wyłącznie w wersji 
elektronicznej, są zamieszczone w otwartym dostępie na Platformie 
czasopism IS PAN https://ispan.waw.pl/journals/index.php 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
„Acta Baltico-Slavica”, nr 45 za 2021 rok  

Nowy, dostępny na Platformie czasopism IS PAN, 45. numer czaso-
pisma „Acta Baltico-Slavica” pod redakcją redaktora naczelnego, 
dr. hab.  Maksima Duszkina, prof. inst., nosi tytuł Kontakty językowe 
i kulturowe w Europie. Stan badań i nowe perspektywy badawcze.  
Zawiera jedenaście artykułów (w tym trzy przeglądowe) autorów 
z Litwy i Polski, poświęconych nie tylko mającym swoje tradycyjne 
miejsce w czasopiśmie kontaktom językowym i kulturowym bałtyj-
sko-słowiańskim, lecz również słowiańskim (np. polsko-czeskie) 
oraz szerszym – europejskim (np. portugalsko-hiszpańskie). Tom 
dopełniają recenzje i kronika, a w niej wspomnienie o długoletniej 
redaktorce naczelnej pisma, prof. dr hab. Irydzie Grek-Pabisowej, 
zmarłej w 2021 roku. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7IikIhwbbM
https://ispan.waw.pl/journals/index.php
https://ispan.waw.pl/journals/index.php
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/136
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„Colloquia Humanistica”, nr 10 za 2021 rok  

Jubileuszowy numer 10 czasopisma pt. Heritage and the Post-
Socialist City: Social and Cultural Perspectives  przygotowali dr Ma-
ciej Falski oraz dr Linda Kovářová. Składa się z dwóch głównych 
części. Pierwszą stanowi blok tematyczny, w którym temat dziedzic-
twa w miastach postsocjalistycznych Europy Środkowej i Wschod-
niej został przedstawiony w odniesieniu do trzech zasadniczych pól 
tematycznych: relacji między planowaniem miejskim a kwestiami 
tożsamościowymi, praktyk symbolicznych i zachowań semiotycz-
nych w przestrzeni miejskiej oraz praktyk w kontekście tworzenia 
się lokalnych sieci społecznych. W części czasopisma zatytułowanej 
Materiały (Materials) opublikowano pierwszy polski poetycki prze-
kład drugiego poematu Grigora Prličeva (1830/31–1893), Rzecz 
o Skanderbegu (1862), autorstwa Małgorzaty Borowskiej. Przekła-
dowi towarzyszą dwa artykuły/komentarze (w języku angielskim) 
– Małgorzaty Borowskiej i Jolanty Sujeckiej. Tom dopełniają zwy-
czajowo recenzje. 

 

„Slavia Meridionalis”, nr 21 za 2021 rok 

Opublikowany w grudniu 21. tom „Slavii Meridionalis” pod redakcją 
prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, dr hab. Moniki Kresy i mgr Aleksan-
dry Żurek-Huszcz nosi tytuł Społeczeństwo XXI wieku – zacieranie 
się granic, języków i kultur. Stanowi próbę odpowiedzi na niektóre 
pytania związane z dynamiką zmian w komunikacji społecznej na 
początku XXI wieku. Został przygotowany w ramach działalności 
Komisji Socjolingwistycznej afiliowanej przy Międzynarodowym 
Komitecie Slawistów, a większość tekstów w nim zamieszczonych 
jest autorstwa członkiń i członków tej Komisji.   

 
 

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, nr 53 za 2021 rok 

Zaskoczeniem może być dla czytelników czasopisma jego nowy, 
53. numer pt. A Moderate Europe? Radicalism in Central European 
Cultures.  Nowa  Redakcja  pod  kierownictwem  dr  Karoliny Ćwiek-
-Rogalskiej i dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk żegna w tym nume-
rze długoletniego redaktora pisma, prof. dr. hab. Wojciecha Bursztę. 
Punkt ciężkości tomu położony jest na zagadnienie różnorodności 
radykalizmów w Europie Środkowej. Zapowiada w ten sposób no-
we, merytoryczne ukierunkowanie Redakcji, która chce się skupić 
na empirycznych i teoretycznych badaniach nad nacjonalizmami 
i zagadnieniami etnicznymi w Europie Środkowej (w ramach area 
studies). Czasopismo ukazuje się po raz pierwszy w całości po an-
gielsku, w nowej szacie graficznej i z nową okładką. » 

 

Redaktor naczelny  dr hab. Maksim Duszkin, 
prof. inst., nr 45 za 2021 rok: Kontakty językowe 
i kulturowe w Europie. Stan badań i nowe per-
spektywy badawcze (redaktor prowadzący: 
dr hab. Maksim Duszkin, prof. inst.) [100 pkt.] 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/i
ssue/view/136 
 

Publikację tomu 45 czasopisma Acta Baltico-Slavica dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dla Fundacji 
Slawistycznej. 

 
 

Redaktorka naczelna prof. dr hab. Jolanta Sujec-
ka, nr 10 za 2021 rok: Heritage and the Post-
Socialist City: Social and Cultural Perspectives 
(redaktorzy prowadzący: dr Maciej Falski, 
dr Linda Kovářová) [70 pkt.] 

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/is
sue/view/125 

 
 

Redaktorka naczelna dr Ewelina Drzewiecka, 
nr 21 za 2021 rok: Społeczeństwo XXI wieku – 
zacieranie się granic, języków i kultur (redakto-
rzy prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Greń, 
dr hab.  Monika  Kresa,  mgr. Aleksandra   Żurek-
-Huszcz) [70 pkt.]  

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/is
sue/view/132 

 
 

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/view/125
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/136
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/136
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/136
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/view/125
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/view/125
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/132
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/132
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„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, tom 56 za 2021 rok  

Czytelnicy mogą się także zapoznać z 56. tomem czasopisma „Studia 
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”. Tom jest bardzo obszerny, liczy 
26 artykułów podzielonych tradycyjnie na teksty z zakresu filologii 
polskiej, słowiańskiej oraz studia konfrontatywne, poprzedzone 
wspomnieniem o zmarłej w 2021 roku byłej redaktorki naczelnej 
pisma, prof. dr hab.  Kwirynie Handke. Grono autorów – także tra-
dycyjnie – wywodzi się z wielu krajów słowiańskich, tym razem 
z Białorusi, Czech, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz Ukra-
iny. 

 

 
 

„Studia Litteraria et Historica”, nr 10 za 2021 rok 

W najnowszym numerze SLH, zatytułowanym (De)Faszyzacja: hi-
storia i współczesność, który przygotowała dr Katrin Stoll. Tom 
przynosi nowe i szersze spojrzenie na zjawisko faszyzmu, wprowa-
dzając pojęcie faszyzacji jako narzędzia analitycznego. W dziale 
Reprodukcje autorzy skupiają się na twórczości Piera Paola Pasoli-
niego. Tom otwierają Narracje, przynoszące nowy źródłowy mate-
riał dokumentujący antysemityzm i Zagładę, jak też współczesne 
Świadectwa. 

 
 „Adeptus”, nr 18 za 2021 rok 

W minionym miesiącu zamknięty został 18 numer czasopisma 
„Adeptus”, zatytułowany Biografie pod specjalnym nadzorem, po-
wstający pod patronatem Ośrodka „Karta” i Czeskiej Bibliografii 
Literackiej (Instytut Literatury Czeskiej, Czeska Akademia Nauk). 
Na jego stronach znalazło się łącznie 8  tekstów podejmujących 
przede wszystkim tematykę biografii w różnorodnych badawczych 
konfiguracjach. Są wśród nich zarówno artykuły dotyczące biografii 
jako gatunku, jak i prace poświęcone wątkom autobiograficznym 
w twórczości artystów czy biografii językowych. 

 

Redaktorki naczelne dr Karolina Ćwiek-Rogalska 
i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, nr 53 za 2021 
rok: A Moderate Europe? Radicalism in Central 
European Cultures (redaktorki prowadzące: 
dr Karolina Ćwiek-Rogalska, dr Ewa Wróblew-
ska-Trochimiuk) [40 pkt.]  

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/is
sue/view/133  

 
 

Redaktorka naczelna dr hab. Mariola Jakubo-
wicz, prof. inst., nr 56 za 2021 rok [70 pkt.] 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/i
ssue/view/128 

 
 

 

 

 

Publikację tomu 56 czasopisma Studia z Filologii Polskiej 
i Słowiańskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury dla Fundacji Slawistycznej. 

 

 
 

Redaktor naczelny dr Maciej Mętrak, nr 18 za 
2021 rok: Biografie pod specjalnym nadzorem 
(redaktorka prowadząca: dr Anna Gnot) [70 
pkt.] 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adept
us/issue/view/137 

 

 
 

Redaktorka naczelna dr Anna Zawadzka, nr 10 
za 2021 rok: (De)Faszyzacja: historia i współcze-
sność (redaktorka prowadząca: dr Katrin Stoll) 
[40 pkt.] 

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/is
sue/view/134 

 
 

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/issue/view/133
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/issue/view/133
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/issue/view/128
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/issue/view/128
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/137
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/137
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/137

