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DR IZABELA MRZYGŁÓD LAUREATKĄ  
KONKURSU IM. INKI BRODZKIEJ-WALD 

 

Dr Izabela Mrzygłód otrzymała I nagrodę w X edycji Konkursu im. 
Inki Brodzkiej-Wald. Nagroda została przyznana za rozprawę dok-
torską „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna 
studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie 
międzywojennym”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Włodzimie-
rza Borodzieja i obronioną w 2021 roku na Wydziale Nauk o Kultu-
rze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. 

Kapituła konkursowa nagrodziła cztery rozprawy, a dwie wyróżniła. 
Celem konkursu jest promowanie wybitnych prac humanistycznych 
dotyczących szeroko pojętej współczesności. 

Więcej informacji o konkursie:  

http://www.funduszewieczyste.pl/pl/aktualnosci/item/114-znamy-
laureat%C3%B3w-x-edycji-konkursu-im-inki-brodzkiej-wald 
Dr Izabela Mrzygłód – historyczka, badaczka Europy Środkowo-Wschodniej i ruchów 
nacjonalistycznych w XX wieku, redaktorka. Sekretarzyni redakcji „Przeglądu Historycz-
nego”. Zajmuje się historią społeczną i polityczną Europy Środkowo-Wschodniej, tożsa-
mością narodową, ruchami nacjonalistycznymi i faszystowskimi, historią kobiet, socjolo-
gią i antropologią historyczną. Wykonwaczyni grantu „Dokumenty i biurokracja w re-
gionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowa-
cji (od lat 40. do 70. XX wieku)” – Narodowe Centrum Nauki OPUS, nr 2021/41/B/ 
HS3/00118, pod kierunkiem dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej. 
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DR HAB. MARIA TRAWIŃSKA, PROF. INST.,  
LAUREATKĄ KONKURSU NARODOWEGO PROGRAMU  
ROZWOJU HUMANISTYKI 

 

Dr hab. Maria Trawińska, prof. inst., otrzymała dofinansowanie 
(431 846 PLN) na realizację projektu „Słownik Bartłomieja z Byd-
goszczy. Wersja łacińsko-polska” w module Dziedzictwo narodowe 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH).  

Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki za-
kwalifikował do finansowania 30 projektów na łączną kwotę 
24 621 671,50 zł. Przedmiotem konkursu NPRH w module Dzie-
dzictwo narodowe jest przedstawienie projektu nowego lub konty-
nuowanego, tworzącego podstawy do dalszych badań nad zagad-
nieniami szczególnie istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturo-
wego, w szczególności mającego na celu opracowanie:  a) inwenta-
rza zespołów archiwalnych oraz jego publikację,  b) zespołu zabyt-
ków materialnych albo niematerialnych dotyczących polskiego 
dziedzictwa kulturowego,  c) edycji naukowej tekstów źródłowych. 

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania dostępna jest 
on-line: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-
wynikow-konkursu-dziedzictwo-narodowe–konkurs-10    
 

Dr hab. Maria Trawińska, prof. inst. – językoznawczyni w Zakładzie Językoznawstwa 
Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania nad łacińsko-polskimi 
rękopisami średniowiecznych ksiąg ziemskich w zakresie paleografii, fonetyki, onoma-
styki i dwujęzyczności. Jest autorką książek: „Fonetyka wielkopolskich rot sądowych” 
(2005); „Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386–1400). Wokół analizy 
filologicznej” oraz „Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku” (2013). 

 

Dr Izabela Mrzygłód.  
Fot. Dorota Nowak 

http://www.funduszewieczyste.pl/pl/aktualnosci/item/114-znamy-laureat%C3%B3w-x-edycji-konkursu-im-inki-brodzkiej-wald
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UDZIAŁ PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW IS PAN  
W DEBATACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH  

Wystąpienie dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. inst., pod-
czas międzynarodowej konferencji „Éducation, langues mino-
risées et plurilinguisme: Quels écueils? Quelles politiques 
linguistiques?”, Mons, 1–2 września 2022 roku 

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst., wzięła udział w mię-
dzynarodowej konferencji „Éducation, langues minorisées et 
plurilinguisme: Quels écueils? Quelles politiques linguistiques?” 
[Edukacja, języki mniejszościowe i wielojęzyczność: jakie 
zagrożenia? Jakie polityki językowe?] w belgijskim Mons. 
Konferencja zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet w Mons 
i Uniwersytet w Namur odbyła się w dniach 1–2 września. To 
międzynarodowe wydarzenie miało tworzyć przestrzeń refleksji 
nad zagadnieniami i wyzwaniami socjolingwistycznymi, prawnymi 
i politycznymi, stojącymi dziś przed nauczaniem języków mniej-
szościowych i w językach mniejszości. Obecni na konferencji 
prelegenci i prelegentki reprezentowały szeroki wachlarz podejść 
teoretycznych i metodologicznych oraz dyscyplin (socjolingwistyka, 
politologia, prawo, pedagogika itp.). Największy nacisk położony 
był na świat francuskojęzyczny, w tym Belgię, Francję, Kanadę, 
departamenty i terytoria zamorskie Francji. W referatach poruszo-
no również zagadnienia dotyczące mniejszości Hiszpanii, Argentyny 
i Brazylii.  

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst., przedstawiła uczest-
niczkom i uczestnikom konferencji słowiańskie mniejszości języ-
kowe: Łużyczan i Kaszubów. W referacie „Idéologies linguistiques 
dans l’enseignement des langues régionales et minoritaires. Le cas 
des Sorabes et des Cachoubes” [Ideologie językowe w nauczaniu 
języków regionalnych i mniejszościowych. Przypadek Łużyczan 
i Kaszubów] pokazała, że języki uznawane za regionalne, należące 
do tej samej rodziny językowej co język dominujący, obciążone są 
ideologiami charakterystycznymi dla nieuznanych form języko-
wych, takich jak dialekty czy gwary. Tymczasem języki mniej-
szościowe znacznie różniące się od języków państwowych mierzą 
się między innymi z problemami określenia, kto uważany jest przez 
grupę mniejszościową za osoby uprawnione do posługiwaniem się 
tymi językami. 

 

się między innymi z problemami określenia, kto uważany jest przez 
grupę mniejszościową za osoby uprawnione do posługiwania się 
tymi językami. 

 
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. Fot. Université de Mons 

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. – kulturoznawczyni i socjolingwistka. Zajmu-
je się problematyką języków i kultur mniejszościowych w Europie. Autorka wielu artyku-
łów oraz kilku monografii m.in. „Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturo-
we 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 konceptualizacja tożsamości 
zbiorowej” (2016–2021) (2020/38/E/HS2/00006). 

 

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, „Społeczeń-
stwo przyszłości. Rekompozycje”, Warszawa, 14–17 września 
2022 roku 

W dniach 14–17 września 2022 roku dr Katarzyna Roman-Rawska 
i dr Claudia Snochowska-Gonzalez wzięły udział w XVIII Ogólnopol-
skim Zjeździe Socjologicznym. 
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Pozwoliło to naszkicować obraz lokalnej, środkowoeuropejskiej 
wersji imperialnej męskości, pełnej paradoksów, a jednocześnie 
zbieżnej z wizerunkami ciała narodu tworzącymi się w ramach ide-
ologii integralnych nacjonalizmów z innych krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej. 

 

 
Dr Claudia Snochowska-Gonzalez. Z archiwum C. Snochowskiej-Gonzalez 

 

Dr Claudia Snochowska-Gonzalez – adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, socjolożka i kulturoznawczyni. W pracy naukowej koncentruje się na związkach 
między polską postkolonialnością, płcią i narodem, interesuje się także kwestią praw 
reprodukcyjnych i mobilizacją kobiet na rzecz liberalizacji prawa antyaborcyjnego. 
W swoich aktualnych badaniach prowadzonych w IS PAN zajmuje się volkistowskimi 
inspiracjami w polskim życiu publicznym oraz środkowo-europejskim kontekstem 
polskiego wczesnego nacjonalizmu. 
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Dr Katarzyna Roman-Rawska wystąpiła wraz z dr Justyną Pisarską 
z UJ z referatem „Wagina zniszczy to państwo. Działania i twórczość 
feministyczno-poetyckich kolektywów w Rosji po 2008 roku” 
w ramach grupy „Bunt w sztuce – sztuka w buncie”, organizowanej 
przez sekcję socjologii sztuki. Referat opowiadał o współczesnej 
rosyjskojęzycznej poezji feministycznej jako emanacji zaangażowa-
nia społecznego. W twórczości, manifestach i licznych akcjach arty-
stycznych poetki-aktywistki dekonstruują mit niepolitycznej sfery 
prywatnej, wskazując m.in. na paralele między przemocą państwa 
a tą, której kobiety doznają w zaciszu domowym. Ta poezja realizu-
je idee polityczności, w której widoczność zyskują te, które dotąd 
były niewidzialne. Jest to przykład tego rodzaju literackich praktyk, 
w których słaby opór staje się silny. Mowa była także o zaangażo-
waniu tychże kolektywów w antywojenne ruchy oporu.  
Dr Katarzyna Roman-Rawska – adiunktka w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturo-
znawstwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, literaturoznawczyni i socjoloż-
ka, badaczka współczesnej literatury oraz kinematografii rosyjskiej w kontekście 
społeczno-politycznym.  

Dr Claudia Snochowska-Gonzalez wzięła udział w XVIII Zjeździe 
PTS z referatem na temat miejsca męskości w wyobraźni politycz-
nej Narodowej Demokracji w początkowym okresie działalności 
tego ruchu. Polska marzeń narodowych demokratów była wyobra-
żana jako Polska hegemonicznie męska. Nie była to już bezsilna 
i niewinna kobieta, broniona przez swoich synów, jak to miało 
miejsce w wizjach polskich romantyków pierwszej połowy XIX wie-
ku. Wizerunek „męskiej Polski” łączył ciało polskiego narodu z pro-
jektem kolonialnym (dlatego narodowi demokraci uznawali Brytyj-
czyków za swój najważniejszy wzór) i miał być środkiem do osią-
gnięcia dominacji w socjaldarwinowskiej rywalizacji między naro-
dami. Dr Snochowska-Gonzalez przedstawiła kształtowanie się 
endeckiej hegemonicznej męskości na przykładzie reakcji endec-
kich liderów na działania „niehegemonicznych mężczyzn”: chłopów 
migrujących do Brazylii (1895), ukraińskich chłopów aktywizują-
cych się narodowo (1897) i chłopów z Galicji Zachodniej biorących 
udział w fali pogromów (1898).  
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Mgr Kamil Czaiński – doktorant Szkoły Doktorskiej Anthropos, przygotowuje rozprawę 
doktorską o ideologiach językowych na Śląsku Cieszyńskim w IS PAN. Wykonawca 
w grancie NCN Sonata Bis dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. inst., „Różnorodność 
językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja 
tożsamości zbiorowej”. Zaangażowany w działania na rzecz Śląska i śląszczyzny. 
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1. Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. i Maximilian Hassatzky. Fot. Kamil Czaiń-
ski; 2. Mgr Kamil Czaiński. Fot. Nicole Dołowy-Rybińska; 3. Mgr Tymoteusz Król. 

Fot. Justyna Majerska-Schneider 

  

 

;  

IS PAN na III International Conference on Revitalisation of 
Indigenous and Minoritized Languages 

Międzynarodowy kongres poświęcony rewitalizacji języków auto-
chtonicznych i mniejszościowych, zorganizowany wspólnie przez 
uczelnie  Universitat  de  Girona, Université de Perpignan oraz 
Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, odbył się 
w Gironie (Katalonia, Hiszpania) i Perpignan (Okcytania, Francja) 
w dniach 9–13 września 2022 roku. Językami kongresu był angiel-
ski, kataloński oraz francuski. Podczas czterech dni spotkań refera-
ty przedstawili reprezentanci IS PAN. 

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst., wraz z Maximilianem 
Hassatzkym z Dolnych Łużyc opowiadała w referacie „Project 
ZORJA – a model for adult immersion education in Lower Lusatia. 
From idea to practice” o nowym projekcie poświęconym immersyj-
nemu nauczaniu języka dolnołużyckiego dla dorosłych. Prof. Doło-
wy-Rybińska od początkowej fazy projektu pełni funkcję zewnętrz-
nej ekspertki, wspierając naukowo dolnołużyckich działaczy.  

Referaty przedstawili także doktoranci IS PAN. Tymoteusz Król, 
którego wyjazd odbył się w ramach Interdyscyplinarnych dokto-
ranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, mi-
gracje w perspektywie socjolingwistycznej (PO WER) w referacie 
„«We were persecuted because of the language» Attitudes to revita-
lization efforts in Wilamowice, Poland” skoncentrował się na trau-
mie językowej, której doznali Wilamowianie po II wojnie światowej 
oraz na aktualnie prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. 

Udział w Kongresie Kamila Czaińskiego, doktoranta Szkoły Doktor-
skiej Anthropos, odbył się w ramach grantu NAWA PROM realizo-
wanego przez IS PAN. Kamil Czaiński przedstawił referat „Regional 
differentiation as a challenge to the revitalization: the case of Sile-
sian”, w którym opowiedział o tym, jakie znaczenie dla podejmo-
wanych działań na rzecz rewitalizacji języka śląskiego ma jego 
wewnętrzne zróżnicowanie i ideologie językowe z nim związane. 
Mgr Tymoteusz Król – doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 
Zajmuje się działaniami na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. Członek Stowa-
rzyszenia „Wilamowianie”, z którym prowadzi działalność edukacyjną, popularyzator-
ską i emancypacyjną, a także Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2016 roku 
kierownik „Diamentowego grantu”, dotyczącego historii powojennych prześladowań 
Wilamowian. W 2019 roku otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
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Udział dr. Wojciecha Mądrego w Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych 
i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych”, 
Kalisz, 22–23 września 2022 roku  

W dniach 22–23 września 2022 roku w Kaliszu odbyła się Ogólno-
polska Konferencja Naukowa „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, 
bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biogra-
ficznych”. W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestniczek 
i uczestników (naukowców, archiwistów, bibliotekarzy, muzealni-
ków, osób reprezentujących instytucje naukowe z Polski i z Ukra-
iny).  

Program obejmował 7 sesji, podczas których wygłoszono 
35 referatów. Szczególną uwagą cieszyło się wystąpienie dr Iryny 
Horban z Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwo-
wie, która podzieliła się swoimi osobistymi doświadczeniami 
z trudnej sytuacji ochrony dziedzictwa kulturowego Ukrainy 
w czasie wojny. Podczas  konferencji poruszano zagadnienia za-
równo teoretyczno-prawne, jak i praktyczne związane z różnymi 
aspektami gromadzenia, przechowywania, opracowywania i popu-
laryzowania spuścizn. Dr Wojciech Mądry wygłosił wzbogacony 
materiałem wizualnym referat pt. „Spuścizna jako baza źródłowa 
do badań nad biografią i działalnością naukową uczonego na przy-
kładzie spuścizny badacza dziejów wczesnej Słowiańszczyzny, 
prof. Andrzeja Wędzkiego (1927–2017)”, byłego długoletniego 
pracownika naszego Instytutu, która znajduje się obecnie w po-
znańskim Oddziale Archiwum PAN. Z uwagi na różnorodność za-
wartego w niej materiału spuścizna ta stanowi bogate źródło za-
równo dla badających dzieje jednostek, jak i dla prowadzących 
badania w szerszym wymiarze społecznym zwłaszcza w takich 
dziedzinach, jak  biografistyka, demografia, archeologia czy numi-
zmatyka.  

Znaczące zainteresowanie wydarzeniem ze strony przedstawicieli 
świata akademickiego oraz praktyków z Polski i zagranicy dowio-
dło istnienia potrzeby prowadzenia rozważań i dyskusji w obsza-
rze gromadzenia spuścizn. Organizatorzy konferencji wystąpili 
z propozycją zorganizowania w następnym roku kolejnego spotka-
nia,  tym razem poświęconego biografistyce w problematyce regio-
nalnej.  
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Dr Wojciech Mądry – adiunkt w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk. Swoje badania koncentruje wokół dziejów dynastii piastowskiej, średniowieczne-
go kronikarstwa oraz historii poznańskiego ośrodka slawistycznego.  

Pracownicy Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na 
VII Kongresie Mediewistów Polskich, Katowice, 21–23 września 
2022 roku 

W dniach 21–23 września 2022 roku na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach odbył się VII Kongres Mediewistów Polskich, który 
zgromadził ok. 200 badaczy średniowiecza z Polski i z zagranicy. 
IS  PAN  reprezentowały  na  Kongresie  3  osoby.  Dr  Adrien  Quéret-
-Podesta oraz prof. dr hab. Ryszard Grzesik (obaj z Zakładu Historii 
IS PAN) zostali zaproszeni przez prof. dr. Dániela Bagiego z Uniwer-
sytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie do udziału w jego panelu 
zatytułowanym „Ruś między Polską a Węgrami w XIV wieku”, na 
którym wygłosili wspólny referat pt. „Wędrówki kronik i kronikarzy 
między Węgrami a Polską”. 
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Dr Wojciech Mądry w trakcie 
wykładu. Z archiwum 
W. Mądrego 
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Scharakteryzowano w nim znajomość węgierskich motywów kroni-
karskich oraz samych kronik w Polsce oraz polskich na Węgrzech 
na przykładzie wiadomości węgierskich kroniki Anonima tzw. Galla, 
„Kroniki węgiersko-polskiej” (źródła o skomplikowanej strukturze 
mieszającego wątki węgierskie i polskie), „Żywota św. Kingi”, „Kro-
niki polsko-śląskiej” oraz „Roczników” Jana Długosza, wskazując, że 
temat ten może być zaczątkiem głębszej refleksji nad cyrkulacją 
wiedzy historycznej w Europie łacińskiej oraz bizantyńsko-sło-
wiańskiej. Prof. Ryszard Grzesik wziął udział również w panelu 
„Niepaństwowe nationes et gentes europejskiego średniowiecza: 
ewolucja, asymilacja i trwanie”, zorganizowanym przez prof. dr hab. Ilo-
nę Czamańską z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który skupił 
przede wszystkim badaczy związanych z Komisją Bałkanistyki przy 
Oddziale PAN w Poznaniu. Wystąpienie R. Grzesika pt. „Królestwo 
jednego języka i jednego prawa jest słabe – wieloetniczność Węgier” 
zapoznało słuchaczy z ludami zamieszkującymi teren średnio-
wiecznego Królestwa Węgierskiego. Jak się wydaje, ludy, które 
przybyły z Węgrami bądź przybywały do ich Królestwa, pełniły 
przede wszystkim posługę wojskową i osiedlane były w pobliżu 
granic państwa z zobowiązaniem do ich chronienia. Z tego wynikał 
ich wysoki status, szczególnie Szeklerów. Natomiast słowiańscy 
tubylcy parający się rolnictwem zajęli najniższy szczebel feudalnej 
struktury społecznej, lecz przekazali Węgrom elementy własnej 
tradycji historycznej. Trzecim uczestnikiem Kongresu był dr Woj-
ciech  Jasiński  z  Zakładu Językoznawstwa IS PAN, który dla polsko-
-czeskiego czasopisma naukowego „Historia Slavorum Occidentis” 
przygotowuje sprawozdanie z konferencji. 
Prof. dr hab. Ryszard Grzesik – historyk,  autor wielu artykułów oraz monografii: 
„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. Seria łacińska, t. 3: średniowiecze, 

z. 1, źródła węgierskie” (nr projektu: 11H 16 0195 8), finansowanego ze środków 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a afiliowanego przy IS PAN. 

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. Ryszarda Grzesika (nr 
projektu: 11H 16 0195 8), finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki, a afiliowanego przy IS PAN.  

 

Dr Wojciech Jasiński  –  adiunkt  w Zakładzie  Językoznawstwa  IS  PAN.  Członek  Polsko-
-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Swoje badania koncentruje wokół historii sądów 
ziemskich, paleografii łacińskiej i staropolskiej oraz relacji staropolszczyzny i łaciny. 

 

Uczestnicy Kongresu, po prawej dr Wojciech Jasiński i dr Adrien Quéret-Podesta.  
Źródło: Materiały organizatorów 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5758662014164959&set=gm.803287649008
7232&idorvanity=346968688678089 

Wystąpienie mgr. Piotra Szatkowskiego w Instytucie Języka 
Litewskiego w Wilnie 

Dnia 28 września 2022 roku doktorant IS PAN mgr Piotr Szatkowski 
wygłosił gościnną prelekcję w ramach odbywanego stażu w Insty-
tucie Języka Litewskiego w Wilnie. Tytuł wystąpienia brzmiał 
„Prussian Masurians: the fall and revitalisation of a forgotten 
borderland culture” i dotyczył tematyki związanej z procesami 
dezintegracyjnymi społeczności mazurskiej oraz próbami przy-
wracania elementów kultury Mazurów (w tym etnolektu i zwy-
czajów). Podczas prezentacji online poruszono także zagadnienie 
wielojęzyczności Mazurów na przestrzeni ostatnich dwustu lat, 
tematyki będącej obecnie przedmiotem zainteresowań badawczych 
prelegenta. W trakcie dyskusji omawiano praktyki i ideologie 
językowe panujące wśród mazurskich gromadkarzy – przed-
wojennego pietystycznego ruchu zrzeszającego Mazurów modlących 
się wspólnie w prywatnych domach podczas nabożeństw prowa-
dzonych przez charyzmatycznych, niewywodzących się z ducho-
wieństwa, kaznodziei.  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5758662014164959&set=gm.8032876490087232&idorvanity=346968688678089
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5758662014164959&set=gm.8032876490087232&idorvanity=346968688678089
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 Miesięczny staż mgr. Szatkowskiego odbywał się w ramach studiów 
doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje...” współfinanso-
wanych przez program PO WER. Podczas pobytu w Wilnie stażysta 
zapoznawał się z działalnością naukową i metodami upowszech-
niania wyników badań Instytutu Języka Litewskiego oraz sposo-
bami digitalizacji zasobów leksykograficznych i dialektologicznych. 
Mgr Piotr Szatkowski – doktorant IS PAN, absolwent gdańskiej skandynawistyki. 
Badacz mowy mazurskiej i aktywny działacz na rzecz jej rewitalizacji. Tłumacz „Małego 
Księcia” na język pruski (2015) i etnolekt mazurski (2019). Do jego głównych 
zainteresowań badawczych należą biografie językowe Mazurów, współczesne praktyki 
językowe potomków Mazurów, tożsamościowy aspekt rewitalizacji etnolektu 
mazurskiego oraz język staropruski. 

Badania nad dwujęzycznością polsko-niemiecką i korpus 
dwujęzyczności LangGener utworzony w IS PAN zaprezento-
wano w Olsztynie, Turynie i Wrocławiu 

W dniach 22–24 września 2022 roku na Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim w Olsztynie odbył się VI Międzynarodowy Kongres 
Stowarzyszenia Germanistów Środkowoeuropejskich pt. „WENDE? 
WENDEN!”. W kongresie wzięło udział niemal stu pięćdziesięciu 
prelegentów i prelegentek z trzech kontynentów i szesnastu krajów 
świata. Program przewidywał ponadto otwarcie wystawy doty-
czącej urodzonego w Ełku niemieckiego pisarza Siegfrieda Lenza, 
wieczór autorski oraz koncert uniwersyteckiego zespołu wokalnego 
ProForma. Podczas tego wydarzenia naukowego zaprezentowano 
wyniki badań prowadzonych w ramach grantu Beethoven (finan-
sowanego przez NCN, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369) pod 
kierownictwem prof. dr hab. Anny Zielińskiej. W nawiązaniu do 
tematyki kongresu dr hab. Felicja Księżyk, prof. ucz., wygłosiła 
referat pt. „Paradigmenwechsel in der Sprachkontaktforschung. 
Oder: Welchen Einfluss haben Sprachideologien auf den Sprach-
gebrauch?”. 

W tym samym czasie, w Turynie, odbyła się międzynarodowa 
konferencja germanistyczna pt. „Das heutige gesprochene Deutsch 
zwischen Sprachkontakt und Sprachwandel”, na którą pojechały 
dr Anna Jorroch z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Irena Prawdzic 
z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 

 

Panie wygłosiły wspólny referat pod tytułem „Gesprochenes Deutsch 
der deutsch-polnischen Bilingualen. Sprachbiographien und Pattern 
Replications im Präpositionalsystem”, w którym omówiły analizę 
systemu przyimkowego w mowie osób dwujęzycznych w oparciu 
o korpus dwujęzyczności polsko-niemieckiej LangGener 
(https://langgener.ijp.pan.pl/#!/). Uczestnicy konferencji mieli 
okazję zapoznać się również z materiałem niewłączonym do 
korpusu, zebranym w czasie badań terenowych przeprowadzonych 
w projekcie.  

Natomiast w dniach 29–30 września 2022 roku Instytut Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował między-
narodową konferencję pt. „Norm – Fehler – Innovation / Norma – 
Błąd – Innowacja”. Wydarzenie uświetnił wykład plenarny prof. Jana 
Miodka. Dr Anna Jorroch wystąpiła we Wrocławiu z referatem 
„Pattern und Mattern replications in der Zweisprachigkeit. Zu den in 
deutsch-polnischen digitalen Korpus annotierten Sprachkontakt-
erscheinungen", a dr Irena Prawdzic przedstawiła zagadnienie 
„Replikationen und Andere Abweichungen von der Heimat-Baseline 
in der Sprache deutsch-polnischer Bilinguale”. Badaczki zademon-
strowały słuchaczom i słuchaczkom multimodalny korpus 
LangGener i zachęciły naukowców z Polski i zagranicy do korzy-
stania z nowego narzędzia w ramach własnych dociekań.  
Dr Anna Jorroch – germanistka, adiunktka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W swojej pracy badawczej skupia się na języku i kulturze niemieckiej na 
terenach pogranicza, a także na badaniu kontaktu językowego. Stypendystka w IS PAN, 
w ramach  którego  analizowała  zjawiska kontaktu językowego na historycznym polsko-
-niemieckim pograniczu w regionie lubuskim. Wykonawczyni w grancie pod kierunkiem 
prof. dr hab. Anny Zielińskiej pt. „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfo-
syntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób 
dwujęzycznych”, numer projektu: 2016/23/G/HS2/04369, BEETHOVEN, Narodowe 
Centrum Nauki. 

Dr hab. Felicja Księżyk, prof. ucz. – profesor Uniwersytetu Opolskiego. Stopień doktora 
uzyskała w 2006 roku na podstawie pracy „Die deutsche Sprachinsel Kostenthal. 
Geschichte und Gegenwart”, a habilitację w 2016 roku na podstawie rozpra-
wy „Kollokationen im Zivilrecht Polens in den Jahren 1918–1945 mit besonderer 
Berücksichtigung der deutschsprachigen Zivilgesetzbücher. Eine kontrastive Studie” 
(2015). Zainteresowania naukowe: polsko-niemieckie kontakty językowe, badania nad 
wielojęzycznością, badania nad wyspami językowymi, kolokacje (także w językach 
specjalistycznych), socjolingwistyka. Wykonawczyni w grancie pod kierunkiem 
prof. dr hab. Anny Zielińskiej pt. „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyn-
taktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”, 
numer projektu: 2016/23/G/HS2/04369, BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki. 

 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 
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Dr Irena Prawdzic – adiunktka w IS PAN, językoznawczyni, polonistka i germanistka. 
Wykonawczyni w grancie pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej pt. „Pokole-
niowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-
niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”, numer projektu: 
2016/23/G/HS2/04369, BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki. 

WYKŁADY SLAWISTYCZNE NA 26. FESTIWALU NAUKI 
W WARSZAWIE 

W środę 21 września 2022 roku w Pałacu Staszica odbył się wykład 
pt. „Kto się boi wmurowanej?”, który przygotowały: dr hab. Gra-
żyna Szwat-Gyłybow, prof. inst., dr Marzena Maciulewicz i dr Ewa 
Wróblewska-Trochimiuk z IS PAN oraz dr Sylwia Siedlecka z UW. 

Prelegentki zaprezentowały znany w obrębie folkloru Europy Środ-
kowej i Południowej topos „wmurowanej kobiety”, który upa-
miętnia archaiczną tradycję składania ofiary z człowieka podczas 
budowy grodów, twierdz i mostów. Podobno składano ją, by 
zjednać sobie wrogie moce i zapewnić trwałość wznoszonej 
budowli. Topos ten przeniknął z tradycji ustnej do literatury i sztuki 
i jest ożywiany do dziś w różnych sferach życia artystycznego, 
naukowego, politycznego, a nawet ekonomicznego. 

Słuchacze i słuchaczki zostali zapoznani z frapującymi efektami 
pracy nad grantem, realizowanym przez prelegentki w IS PAN, pt. 
„Topos  «wmurowanej kobiety»  w  kulturach  Europy  południowo-
-wschodniej i Węgier”, finansowanym w ramach programu OPUS 
NCN (nr 2020/37/B/HS2/00152).   

Podczas spotkania zaprezentowano różne wersje pieśni o zamuro-
wanej: te śpiewane tradycyjnie i współczesne interpretacje. Ba-
daczki pokazały, jak topos zamurowanej funkcjonuje obecnie 
w systemach edukacyjnych oraz we współczesnej literaturze i sztu-
ce wybranych krajów. Opowiedziały o dziwnych wydarzeniach przy 
mostach, w których przęsła rzekomo zamurowana była niewiasta, 
także o tym, jakie wciąż widzialne  ślady  pozostały  po  legen-
darnym zamurowaniu kobiety-matki. 

 

 

 

 
Prelegentki podczas wykładu festiwalowego: od lewej  

dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. inst., dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk,  
dr Marzena Maciulewicz, dr Sylwia Siedlecka. Fot. Kinga Capik 

  
Uczestniczki wykładu „Kto się boi wmurowanej?”  

Na pierwszym planie dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim, prof. inst.,  
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst.,  

prof. dr hab. Anna Zielińska. Fot. Kinga Capik 
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Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. inst. – literaturoznawczyni, kulturoznawczyni. 
Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W 2016 roku 
otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Sofijskiego im. Klimenta Ochrydzkiego. 
Zajmuje się problematyką kulturową na Bałkanach (kulturowa historia ruchów 
religijnych, historia idei, procesy formowania się tożsamości narodowej Słowian 
południowych oraz problematyka zmiany cywilizacyjnej). Kierowniczka grantu NCN 
nr 2020/37/B/HS2/00152 „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy po-
łudniowo-wschodniej i Węgier”.  

Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk – kulturoznawczyni i slawistka ze specjalnością 
kroatystyka. Autorka monografii „Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny” 
(2018). Kierowniczka grantu „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji 
i Serbii po roku 2000”, realizowanego w ramach programu SONATA Narodowego 
Centrum Nauki (NCN 2018/31/D/HS2/03127). Redaktorka naczelna czasopisma 
„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”. Członkini redakcji czasopisma „Slavia 
Meridionalis”. Zajmuje się kulturą wizualną krajów byłej Jugosławii oraz antropologią 
polityczną. Wykonawczyni grantu NCN nr 2020/37/B/HS2/00152 „Topos «wmuro-
wanej kobiety» w kulturach Europy południowo-wschodniej i Węgier”, pod kierunkiem 
dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybow, prof. inst. 

Dr Marzena Maciulewicz – adiunktka w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznaw-
stwa Instytutu Slawistyki PAN, sekretarzyni redakcji czasopisma „Sprawy Narodowo-
ściowe. Seria Nowa”, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” UW, Studium Europy 
Wschodniej UW i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, slawistka, kultu-
roznawczyni. Doktorat pt. „Divided Cities. A Case Study of Mitrovica” obroniła z wyróż-
nieniem na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonawczyni 
grantu NCN nr 2020/37/B/HS2/00152 „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach 
Europy południowo-wschodniej i Węgier”, pod kierunkiem dr hab. Grażyny Szwat-Gy-
łybow, prof. inst. 

Dr Sylwia Siedlecka – pisarka, badaczka kultury bułgarskiej i czeskiej. Pracuje 
w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Autorka m.in. zbioru opowiadań 
„Szczeniaki” (2010) i powieści „Fosa” (2015). Interesuje się transferami kulturowymi 
i wyobraźnią społeczną. Wykonawczyni grantu NCN nr 2020/37/B/HS2/00152 „Topos 
«wmurowanej kobiety» w kulturach Europy południowo-wschodniej i Węgier”, pod 
kierunkiem dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybow, prof. inst. 

W dniu 23 września 2022 roku w ramach Festiwalu Nauki w War-
szawie wystąpił prof. Lech Suchomłynow z wykładem pt. „Pograni-
cza: trójkąt turecko-polsko-ukraiński”. 

Prelegent konfrontował się z powiedzeniem, że Turcja jest krajem 
na rozdrożu. Ta konstatacja często używana przez autorów prze-
wodników turystycznych funkcjonuje w świadomości zbiorowej 
przeważnie na zasadzie banalnego aksjomatu i jest pozbawiona 
wszelkich konotacji kulturowo-obyczajowych.  
 

Nieliczne publikacje dziennikarzy zanurzonych w obecne realia 
Turcji  oraz raporty międzynarodowych organizacji działających na 
rzecz praw człowieka pozostają niezauważane lub świadomie 
ignorowane. A jednak, pomimo pozornej egzotyczności, rozdarta 
pomiędzy Wschodem i Zachodem Turcja była i pozostaje częścią 
integralną kultury i historii współczesnej Polski i Ukrainy, które 
kiedyś były wspólnym organizmem państwowym. 

Podczas spotkania słuchaczki i słuchacze dowiedzieli się o funkcjo-
nalności Turcji w literaturze faktu, o tym, co mają wspólnego 
tureckie konie i Wisła, jak się siedzi na tureckim kazaniu, o Lwowie 
jako Bramie Wschodu oraz wiele innych ciekawych faktów o re-
lacjach turecko-polsko-ukraińskich. 

 
Dr hab. Lech Suchomłynow (drugi od lewej) wraz z uczestniczkami i uczestnikami 

wykładu na Festiwalu Nauki w Warszawie. Fot. Kinga Capik 

Prof. Lech Suchomłynow – literaturoznawca, specjalista badawczy w Instytucie Slawisty-
ki Polskiej Akademii Nauk, sekretarz naukowy Związku Naukowców Polskich w Berdiań-
sku, członek Światowej Rady Badań nad Polonią. Odznaczony m.in. Złotym medalem 
Stowarzyszenia „Wspólnota polska” – za wytrwałą i pełną zaangażowania pracę spo-
łeczną na rzecz Rodaków poza granicami Kraju oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Rzeczypospolitej Polskiej – za wybitne zasługi w rozwijaniu i propagowaniu polskiej 
kultury w rejonie wschodniej Ukrainy i działalność polonijną. Swoje badania koncentruje 
wokół dziejów antropologii kultury pogranicza, formach przejawu wielokulturowości 
w literaturze polskiej i tureckiej oraz mechanizmach funkcjonowania mitów, stereoty-
pów w pamięci zbiorowej i historycznej.  
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W dniu 29 września 2022 roku w ramach oferty dla szkół dr hab. Ag-
nieszka Ayşen Kaim, prof. inst., poprowadziła zajęcia szkolne. 
Prowadząca przedstawiła historyczne fragmenty dotyczące pracy 
tłumacza na przykładzie poselstw polskich do Imperium 
Osmańskiego. Poza krótką częścią performatywną za pomocą 
prostych ćwiczeń i zadań interaktywnych uczestniczki i uczestnicy 
zostali wprowadzeni w rolę tłumacza języka nowożytnego na 
konkretnych przykładach oraz w rolę „mediatorów” pomiędzy 
dwiema odrębnymi kulturami. Prowadząca zaproponowała również 
zabawę w nieistniejący język: wspólną rekonstrukcję przybycia 
tłumacza pokojowego poselstwa; opis wyimaginowanego przed-
miotu itp. czy teatralną aranżację spotkania dwóch plemion pró-
bujących nawiązać kontakt.  

 
Dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim, prof. inst., podczas lekcji festiwalowej.  

Z archiwum A. Ayşen  Kaim  

Dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim, prof. inst. – orientalistka, turkolożka, tłumaczka języka 
tureckiego, pracuje w IS PAN, zajmuje się literaturą ustną, sztuką widowiskową na 
Bliskim Wschodzie, kinematografią turecką, wpływami tureckimi na Bałkanach, 
mistycyzmem muzułmańskim w literaturze i obrzędach, Polakami kategorii go between 
w Imperium Osmańskim. Członkini 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); „Ludzie dwóch kultur. Wybrane przypadki transgresji 
kulturowej Polaków w Imperium Osmańskim w XVII, XVIII i XIX wieku” (2020) oraz 
autorskiej opowieści dla dzieci i młodzieży „Bahar znaczy Wiosna” (2015). 

 

Realizacja programu studyjnego w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universiteto Istorijos 
fakultetas) przez dr Małgorzatę Kasner 

 
W dniach 19–23 września 2022 roku w ramach programu mobilno-
ści kadry naukowej Erasmus+ dr Małgorzata Kasner realizowała 
program studyjny w Instytucie Historii Uniwersytetu Wileńskiego 
(Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas). W związku z przygoto-
wywaną monografią naukową poświęconą badaniom kultury pa-
mięci współczesnego Wilna na przykładzie największego placu 
miasta – Placu Łukiskiego, badaczka odbywała cykl spotkań z na-
ukowcami litewskimi, polskimi i rosyjskimi (historykami, kulturo-
znawcami, literaturoznawcami, historykami sztuki, politologami, 
specjalistami z zakresu informacji naukowej i in.), a także gromadzi-
ła materiał wizualny do przyszłej książki (zdjęcia, plany miasta, 
plany zagospodarowania miasta, wizualizacje projektów konkur-
sowych, skany dokumentów i in.).  

 
Plac Łukiski. Fot. Małgorzata Kasner 
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Przeprowadzone konsultacje i dyskusje umożliwiły obu stronom 
zapoznanie się ze stanem badań nad wileńską kulturą pamięci, 
wymianę informacji naukowej, dobrych praktyk badawczych oraz 
poszerzenie perspektyw naukowych. 
Dr Małgorzata Kasner – lituanistka w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznaw-
stwa IS PAN, dyrektor 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-li-
tewskich uhonorowana nagrodą Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. 
Jerzego Giedroycia. Od grudnia 2016 roku  prezeska Fundacji Slawistycznej ściśle 
współpracującej w zakresie upowszechniania nauki i realizacji projektów naukowych 
z IS PAN.  

Badania dr Gabrieli Augustyniak-Żmudy na Podlasiu 

W  dniach  18 lipca – 7 sierpnia 2022 roku dr Gabriela Augustyniak-
-Żmuda przebywała na wyjeździe badawczym na Podlasiu w ra-
mach grantu Narodowego Centrum Nauki „Różnorodność językowa 
w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptu-
alizacja tożsamości zbiorowej”, realizowanego w IS PAN, pod kie-
rownictwem dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. inst. 

 
Biblioteka im. ks. Grzegorza Sosny  

przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziowodach.  
Fot. Gabriela Augustyniak-Żmuda 

 

 

Celem wyjazdu było przeprowadzenie badań ankietowych etnolin-
gwistycznej witalności, wywiadów z aktywistami i aktywistkami 
językowymi oraz mieszkankami i mieszkańcami Podlasia, a także 
obserwacja uczestnicząca. Badania ankietowe zostały przeprowa-
dzone w 33 miejscowościach: Biała, Białowieża, Bielsk Podlaski, 
Dubicze Cerkiewne, Grabowiec, Guszczewina, Haćki, Hajnówka, 
Hermanówka, Istok, Janowo, Juchnowiec Kościelny, Knorydy, Ko-
szele, Kotły, Kudrycze, Lewkowo Nowe, Lewkowo Stare, Mikłasze-
wo, Mokre, Narewka, Nowosady, Orla, Piliki, Planta, Plutycze, Sie-
mianówka, Skupowo, Świnoroje, Tarnopol, Teremiski, Trześcianka, 
Zabłudów. Kwestionariusze zostały rozpowszechnione wśród osób 
na stale zamieszkujących Podlasie. Ostatecznie zebrano 231 ankiet. 
Nagrano ponad 1400 minut wywiadów. Rozmowy prowadzone były 
z przedstawicielami i przedstawicielkami kilku grup pokoleniowych 
(od 22 do 85 lat). Dotyczyły między innymi obecnej sytuacji mowy 
„po swojemu”, wpływu podejmowanych działań na jej rzecz, kształ-
towania się tożsamości regionalnej, ideologii językowych, zarządza-
nia językiem. 

 
Dr Gabriela Augustyniak-Żmuda  

w Galerii im. Tamary Soloniewicz w Narewce.  
Z archiwum G. Augustyniak-Żmudy 
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W dniu 30 lipca 2022 roku dr Gabriela Augustyniak-Żmuda uczest-
niczyła w konferencji pt. „Wokół naszej tożsamości” organizowanej 
przez Stowarzyszenie Kulturalne Ruś i Stowarzyszenie Skansen 
w Białowieży. Podczas wystąpienia przedstawiła szczegółowe cele 
badawcze badań na Podlasiu, opis metod badawczych oraz przewi-
dywane efekty realizowanego projektu. 
Dr Gabriela Augustyniak-Żmuda – językoznawczyni, adiunktka w Zakładzie Języko-
znawstwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe 
to: biografie językowe, przesiedlenia ludności na teren Polski po 1945 roku, języko-
znawstwo polskie i słowiańskie, dialektologia, socjolingwistyka, pogranicza i kontakty 
językowe oraz  wielojęzyczność. Koordynatorka kursów języka polskiego jako obcego 
i kursów języka ukraińskiego w IS PAN. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Björn Hansen, Anna Zielińska, „Soziolinguistik trifft Korpuslin-
guistik. Deutsch-polnische und deutsch-tschechische Zwei-
sprachigkeit”, Universitätsverlag Winter GmbH  

doi: https://doi.org/10.33675/2019-82538591 

 
Autorzy i autorki: Aneta Bučková, Carolin Centner, Björn Han-
sen, Barbara Alicja Jańczak, Anna Jorroch, Iga Kościołek, Felicja 
Księżyk, Marek Nekula, Irena Prawdzic, Michał Woźniak, Anna Zie-
lińska 

 

Międzynarodowy zespół slawistów i germanistów przedstawia 
problemy i wyzwania naukowe związane z tworzeniem korpusu 
mówionego dwujęzyczności polsko-niemieckiej LangGener oraz 
subkorpusu bilingwizmu czesko-niemieckiego: od tworzenia kon-
cepcji i sporów naukowych, opracowania metod prowadzenia ba-
dań terenowych i pozyskiwania wywiadów socjolingwistycznych po 
szczegółowe rozwiązania techniczne. Głównym celem monografii 
jest pokazanie napięć i trudności w łączeniu problematyki socjolin-
gwistycznej i lingwistyki korpusowej. Tom stanowi kompendium 
wiedzy o tworzeniu ukierunkowanego socjolingwistycznie korpusu 
językowego. Zespół ma nadzieję, że monografia spotka się z zainte-
resowaniem i zainspiruje językoznawców do tworzenia korpusów 
socjolingwistycznych. Monografia w języku niemieckim jest efektem 
projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntak-
tyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mo-
wie osób dwujęzycznych” finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369, afiliowanego 
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz ze środków 
Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemein-
schaft), nr projektu HA 2659/9-1, afiliowanego w Uniwersytecie 
w Ratyzbonie (Universitӓt Regensburg). Finansowanie zostało 
przyznane w ramach konkursu  BEETHOVEN 2.  Wniosek projekto-
wy złożyli Björn Hansen i Marek Nekula (Instytut Slawistyki Uni-
wersytetu w Ratyzbonie) wraz z Anną Zielińską (Instytut Slawistyki 
PAN, Warszawa).   

Monografia jest dostępna: 

https://www.winter-verlag.de/de/programm/open_access/  

Korpus Langgener jest dostępny:  

https://langgener.ijp.pan.pl 
Prof. dr hab. Anna Zielińska – językoznawczyni, dyrektorka Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu artykułów oraz publikacji z zakresu 
socjolingwistyki, kontaktów językowych i dialektologii, m.in. „Wielojęzyczność 
staroobrzędowców mieszkających w Polsce” (1996), „Mniejszość polska na Litwie 
kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne” (2002), „Mowa Pogranicza. Studium o ję-
zykach i tożsamościach w regionie lubuskim” (2013).  Zasłużona dla Kultury Polskiej 
i odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Kierowniczka grantu pt. „Pokoleniowe 
zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki 
kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”. Numer projektu: 2016/23/G/HS2 
/04369, BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki. 

 

 

about:blank
about:blank
https://langgener.ijp.pan.pl/


 

Elżbieta Zimna, „Czeski teatr absurdu. Dramaty Václava Havla 
na tle czeskiej historii i kultury”, Warszawa: Instytut Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2022 [Kultu-
ra na Pograniczach 17] 

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iRete-
slaw została opublikowana monografia Elżbiety Zimnej pt. „Czeski 
teatr absurdu. Dramaty Václava Havla na tle czeskiej historii i kultu-
ry” jako 17. tom serii „Kultura na Pograniczach”. Publikacja jest 
dostępna tutaj: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1944 

 
Monografia jest pierwszą w Polsce próbą analizy całokształtu twór-
czości Václava Havla, a jednocześnie prezentuje oryginalność cze-
skiego wariantu tzw. teatru absurdu. Autorka przedstawia szczegó-
łowo postać Havla, akcentując znaczący wpływ jego i jego rodziny 
na historię Czechosłowacji, czeskiej kultury i życia intelektualnego 
i zwracając uwagę na myśl filozoficzną bohatera zawartą w jego 
utworach dramatycznych i publicystycznych.  

W monografii autorka stara się też odpowiedzieć na pytanie o spo-
łeczne i psychologiczne przyczyny licznych prób publicznej dyskre-
dytacji, podejmowanych zarówno w czasach totalitarnych, jak 
i posttotalitarnych. Jednocześnie autorka jako pierwsza analizuje 
szczegółowo całokształt twórczości dramaturgicznej Václava Havla, 
jej przynależność do nurtu teatru absurdu, stosując klucz interpre-
tacji etycznej, dzięki któremu omawiane dramaty można odczyty-
wać z perspektywy doświadczeń uniwersalnych.  

Wskazuje na ewolucję powracających motywów i udowadnia, że 
dramaty Václava Havla jako przemyślana całość mogą być narzę-
dziem badania przemian duchowych społeczeństwa XX wieku. 
E. Zimna zestawia i poddaje interpretacji wszystkie polskie insceni-
zacje dramatów Havla. Uważa, że twórczość dramaturgiczna Václa-
va Havla została w Polsce przyswojona bardzo powierzchownie 
i w przeważającej mierze nie wykroczyła poza obręb stereotypów 
na temat czeskiej literatury, więc w rzeczywistości mamy do czy-
nienia z fałszywą polską recepcją tej dramaturgii. Rozprawę uzu-
pełnia część dokumentacyjna: zestawienie dramatów Václava Havla 
wraz ze wskazaniem ich polskich wydań, zestawienie ich polskich 
inscenizacji, kalendarium życia i twórczości Havla oraz bibliografia.  

Zapraszamy do lektury!  
(Oprac. D. Leśniewska) 

  

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

  
Dr Elżbieta Zimna – teatrolożka i bohemistka, kierowniczka biblioteki w Instytucie 
Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Zainteresowania naukowe: teatr polski, 
czeski i słowacki XX wieku i jego uwarunkowania kulturowe oraz historyczne, 
kształtowanie się idei narodowości Czechów i Słowaków w XIX i XX wieku, literatura 
czeska XX i XXI wieku i jej próby dialogu z historią narodową, historia i architektura 
Warszawy i czeskiej Pragi oraz budynków teatralnych. Pracę naukową łaczy z  tłu-
maczeniem literatury czeskiej – powieści, esejów i sztuk teatralnych. 
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https://hdl.handle.net/20.500.12528/1944


 

Paweł Kowalski, „Współczesny mikrojęzyk porabski. Rzecz 
o języku Słoweńców porabskich i Porabju w perspektywie 
ekologii języka”, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Aka-
demii Nauk 2022 [Prace Slawistyczne. Slavica 154] 

 

 
 

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iRete-
slaw została opublikowana monografia autorstwa dr. Pawła Kowal-
skiego pt. „Współczesny mikrojęzyk porabski. Rzecz o języku Sło-
weńców porabskich i Porabju w perspektywie ekologii języ-
ka”. Stanowi ona 154. tom serii „Prace Slawistyczne. Slavica”.  

Książka jest dostępna pod tym linkiem: 

 https://hdl.handle.net/20.500.12528/1943 

Monografia jest poświęcona niewielkiej grupie Słoweńców porab-
skich jako wspólnocie komunikatywnej, stanowiącej mniejszość 
narodową na Węgrzech. Autor opisuje sytuację języka słoweńskiego 
na Porabju w ujęciu ekologii języka.  

 

 

Stara się odpowiedzieć na pytania: jak wygląda sytuacja językowa 
regionu, jakim językiem lub językami porozumiewają się Słoweńcy 
porabscy, jaki status ma język słoweński wśród omawianej mniej-
szości. Odwołuje się przy tym do interdyscyplinarnego paradygma-
tu opisu języka, wypracowanego w ramach ekologii języka. Wyko-
rzystuje w monografii struktury matryc ekologicznych (zapropo-
nowanych przez polskich i zagranicznych badaczy) do prezentacji 
szczegółowych kwestii. 

Praca stanowi syntezę badań własnych i opracowań, stanowiąc 
ważne źródło wiadomości o Słoweńcach porabskich w polskim 
i słoweńskim środowisku naukowym. 

Zapraszamy do lektury!  
(Oprac. D. Leśniewska) 

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

 

 
Dr Paweł Kowalski — slawista, słowenista, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk. Kierownik Centrum Slawistycznej Informacji naukowej, koordynator 
DARIAH oraz RCIN w IS PAN. Pola badawcze: słowotwórstwo słowiańskie, terminologia 
językoznawcza, języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze. 
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https://hdl.handle.net/20.500.12528/1943

