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Równocześnie wesprze rozwijanie umiejętności wykorzystywania 
wiedzy interkulturowej w celu wykształcenia sposobu myślenia 
ułatwiającego funkcjonowanie we własnym społeczeństwie i społe-
czeństwach innych krajów. Realizacja tego projektu jest ważna rów-
nież pod względem badawczym. Zakładamy, że przyczyni się do 
zwiększenia zainteresowania środowiska akademickiego instytucji 
partnerskich dziedzictwem kulturowym Polski oraz językiem pol-
skim poza granicami kraju. 

NOWE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OSÓB Z UKRAINY 
ORAZ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO 

W październiku br. rozpoczęła się kolejna edycja kursów językowych 
organizowanych w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 
w ramach akcji solidarnościowej z Ukrainą.  

W tym cyklu zajęć językowych kursy rozpoczęły 193 osoby, w tym 
143 osoby kurs języka polskiego, 50 osób kurs języka ukraińskiego. 

Łącznie powstało 11 grup językowych. Języka polskiego nauczamy 
w 6 grupach, natomiast języka ukraińskiego w 5.  

Kursy prowadzone są przez pracowniczki i pracowników IS PAN 
oraz przez stypendystki IS PAN z Ukrainy. Kursy polskiego w jesien-
nej edycji prowadzą dr Marzena Maciulewicz, dr Paweł Kowalski, 
dr Olena Pelekhata, dr Gabriela Augustyniak-Żmuda, natomiast kursy 
języka ukraińskiego – dr Olha Hrycenko, dr Yana Hladyr, dr Natalia 
Zaika oraz dr Roman Tymoshuk. 

Realizowane kursy są bezpłatne, wszystkie odbywają się on-line. 
Informacji nt. kursów udziela koordynatorka, dr Gabriela Augusty-
niak-Żmuda (e-mail: kursyjezykowe@ispan.waw.pl). 

Planowane są kolejne edycje.  

Zapraszamy!  
Dr Gabriela Augustyniak-Żmuda – językoznawczyni, adiunktka w Zakładzie Językoznaw-
stwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe to: biogra-
fie językowe, przesiedlenia ludności na teren Polski po 1945 roku, językoznawstwo 
polskie i słowiańskie, dialektologia, socjolingwistyka, pogranicza i kontakty językowe 
oraz wielojęzyczność. Koordynatorka kursów języka polskiego jako obcego i kursów 
języka ukraińskiego w IS PAN. 
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PROJEKT „PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO”  
W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

  

 
 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk otrzymał środki na re-
alizację programu NAWA „Promocja języka polskiego”. 

Projekt ma na celu promocję języka i kultury polskiej w środowisku 
akademickim ośrodków uniwersyteckich zlokalizowanych za 
wschodnią i zachodnią granicą kraju. Partnerami projektu są: Cen-
trum Studiów Slawistycznych Uniwersytetu Narodowego im. Jurija 
Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina) oraz Instytut Slawistyki 
Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy). W ramach projektu zostaną 
zorganizowane kursy języka polskiego oraz warsztaty kulturowe, 
które umożliwią studentom i młodym naukowcom z Ukrainy i Nie-
miec rozwijanie i wzmacnianie motywacji do nauki języka polskie-
go. Istotne będzie opracowanie strategii uczenia się przez korzy-
stanie z oryginalnych materiałów źródłowych i wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Projekt przyczyni się 
do rozwijania świadomości międzykulturowej i tolerancji wobec 
innych narodów i kultur, poznawanie polskich realiów socjokultu-
rowych, dostrzeganie podobieństw i różnic międzykulturowych.  
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DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA LAUREATKĄ  
NAGRODY NAUKOWEJ TYGODNIKA „POLITYKA” 

 
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska. Fot. L. Zych/ „Polityka” 

https://static.polityka.pl/_resource/res/path/6c/08/6c08d26b-9662-4f55-bb8e-
1813df6cd25b_f1400x900 

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska znalazła się w gronie pięciorga laure-
atów 22. edycji programu Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. 
Spośród setek kandydatur do ww. nagród co roku wyłanianych jest 
15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, 
społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W tegorocznej edycji Nagród 
Naukowych „Polityki” o to wyróżnienie konkurowało 296 osób, 
a piątka najlepszych otrzymała Nagrody Naukowe – stypendia w wy-
sokości 15 tys. zł oraz udzielenie wywiadu w tygodniku „Polityka”.  
Więcej informacji o laureatach i laureatkach: 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/2185990,1,rozum-krzepi-laureaci-
nagrod-naukowych-mrowkolwy-ambitni-fascynaci.read;  Fotorelacja z wręczenia 
nagród: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/ 
2185924,1,gala-wreczenia-22-nagrod-naukowych-polityki.read  

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska – adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, bohemistka i antropolożka. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 
Fundacji Fulbrighta i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierowniczka grantu 
ERC Starting Grant. Zajmuje się przemianami kultur Polski, Czech i Słowacji po wysie-
dleniach przebiegających od roku 1945. Jest autorką monografii „Zapamiętane 
w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian” (2017). 

 

UROCZYSTE JUBILEUSZOWE POSIEDZENIE  
RADY FUNDACJI SLAWISTYCZNEJ 

W dniu 26 października 2022 roku w Pałacu Staszica odbyło się 
uroczyste jubileuszowe posiedzenie Rady Fundacji Slawistycznej 
(FS). Podczas uroczystości zaprezentowano historię fundacji oraz jej 
pokaźny dorobek (112 monografii i numerów czasopism współwy-
danych przez FS, 41 konferencji naukowych, 7 festiwali i 4 projekty 
z zakresu humanistyki cyfrowej). Uroczystość uświetniła swoją obec-
nością m.in. zastępczyni dyrektor ds. naukowych IS PAN prof. Nicole 
Dołowy-Rybińska, która nawiązała do własnych doświadczeń zwią-
zanych z pracą dla FS i licznych projektów realizowanych wspólnie 
z instytutem. Podczas zebrania przedstawiciel Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wręczył dr Wiktorii Malickiej i dr Magda-
lenie Pokrzyńskiej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a Kapi-
tuła Nagrody Fundacji Slawistycznej wręczyła nagrody za debiut 
książkowy z dziedziny slawistyki dr Annie Boguskiej za monografię 
„Życie na wyspach. Chorwacka współczesna proza insularna” 
i dr. Tomaszowi Rawskiemu za monografię „Boszniacki nacjonalizm. 
Strategie budowania narodu po 1995 roku”. Odznaczonym i nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy, a Fundacji Slawistycznej życzymy 
kolejnych owocnych 30 lat! 

 
Na zdjęciu od lewej: Nikodem Polak, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Pań-
stwa MKiDN, dr Małgorzata Kasner, Prezeska FS, oraz odznaczone: dr Wiktoria Malicka 

i dr Magdalena Pokrzyńska. Fot. K. Capik 
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Bukowiński Festiwal Nauki w 2022 roku jest finansowany z programu „Społeczna 
odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” SONP/SN/ 
550309/2022 Ministra Edukacji i Nauki. 

 

 
Główni organizatorzy Bukowińskiego Festiwalu Nauki z Polski i Rumunii. 

Fot. P. Łysakowski 

 
Jadwiga Parecka opowiada o Bukowinie, prowadzi dr Magdalena Pokrzyńska (z lewej). 

Fot. R. Pokrzyński 
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BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI 2022 

 
Bukowiński Festiwal Nauki to impreza cykliczna organizowana 
przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundację Sla-
wistyczną. Festiwal odbywa się od 2015 roku w różnych mia-
steczkach i miastach w Polsce, Ukrainie i Rumunii. Celem Buko-
wińskiego Festiwalu Nauki jest upowszechnienie wiedzy o Bu-
kowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach 
i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie. Orga-
nizatorzy stawiają sobie za zadanie popularyzację wiedzy o języ-
kach Europy Środkowej, oddolną integrację społeczną mieszkań-
ców regionu  oraz promowanie postaw otwartych, nastawionych na 
dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości między-
kulturowej i międzygeneracyjnej). Ważnym celem jest również 
przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku 
wiedzy o Innych (główny nacisk kładzie się na etnosy zamiesz-
kujące Europę Środkową) oraz poszerzanie wiedzy członków spo-
łeczeństwa  na temat kultur mniejszości.  

W sumie do 2022 roku zorganizowano 26 wydarzeń festiwalowych.  

W 2022 roku Bukowiński Festiwal Nauki miał trzy edycje: dwie 
w Polsce i jedną w Rumunii. Z uwagi na toczącą się w Ukrainie 
wojnę tegoroczna edycja Festiwalu jeszcze bardziej niż dotychczas 
otwarta była na obywateli i obywatelki Ukrainy i ich potrzeby 
społeczne (integracja, inkluzja, poczucie wspólnoty). Dla organiza-
torek Festiwalu – dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. inst., i dr Mag-
daleny Pokrzyńskiej – przygotowanie Bukowińskiego Festiwalu 
Nauki to okazja do współpracy jednostek szkolnictwa wyższego 
z instytucjami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, funda-
cjami oraz instytucjami kultury.  
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W pierwszym bloku zatytułowanym „Wartości i wartościowanie 

w komunikacji językowej” wystąpienia zaprezentowały: Jana 

Wachtarczykowá (Bratysława), „Od «agathon» k súpisom dobrých 

vlastností. Konceptuálna dynamika a jazykové manifestácie hodnôt 

v spoločenskom diskurze”; Alla Taran (Czerkasy), „Вторинна 

номінація як відображення змін у системі цінностей спільноти”; 

Jelena Janković (Belgrad), „O promeni statusa i normativne vrednosti 

varvarizama u savremenom srpskom jeziku”; Larysa Kisliuk (Kijów), 

„Європейські цінності у мовній діяльності сучасного україн-

ського суспільства”; Julia Cygwincewa (Kijów), „Вербалізація 

цінностей сучасних українців у реєстрі «Словника мови творчих 

особистостей України»”.  

W bloku drugim „Wartość i wartościowanie w slawistyce” ze swoimi 

referatami wystąpiły: Ievgenia Karpilovska (Kijów), „Ціннісні пара-

метри українського мовомислення в ХХІ ст.”; Iveta Valentová 

(Bratysława), „Onomastické projekty Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra 

SAV vo vzťahu k hodnotám a súčasným jazykovým trendom” i Julia 

Behylová (Bratysława), „Stratégia prípravy bibliografie (nielen) 

k štúdii o axiológii”. Sesję wzbogaciły ciekawe dyskusje uczestników.  

 
                                                     Uczestnicy stacjonarnej części sesji naukowej. Fot. P. Kowalski    

 

        

2015 
– I rok 

 

Dzierżoniów 
18–19.06. 

Jastrowie, 
Piła 

25–28.06. 

     

2016 
– II rok 

 

Jastrowie, 
Piła 

22–25.06. 

      

2017 
– III rok 

 

Jastrowie, 
Piła 

22–24.06. 

Dzierżoniów 
24–25.08. 

 

     

2018 
– IV rok 

 

Jastrowie, 
Piła 

21–23.06. 

Lubań 
23–24.08. 

 

Dzierżoniów 
24–25.08. 

 

    

2019 
– V rok 

 

Bukareszt, 
Rumunia 

11.05. 

Jastrowie 
21.06. 

 

Lubań 
22.08. 

 

Piotrowce 
Dolne, 

Ukraina 
25.08. 

Czerniowce, 
Ukraina 

27.08.; 28.09. 
 

Berdiańsk, 
Ukraina 

10.09.; 8.11. 

Zielona Góra 
2.12. 

 
 

2020 
– edycja 

specjalna 

Bolesławiec 
1.09. 

Zielona 
Góra-Ochla 

20.09. 

     

2021 
– VI rok 

 

Bolesławiec 
12.08. 

Nowogród 
Bobrzański 

14.08. 

Dzierżoniów 
28.08. 

 

Jastrowie 
8–9.10. 

 

   

2022 
– VII rok 

Kimpulung 
Mołdawski, 

Rumunia 
23.07. 

Iłowa 
26.08. 

Jastrowie 
15–17.09. 

    

Kalendarium Bukowińskiego Festiwalu Nauki 

UDZIAŁ PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW IS PAN 
W SESJACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie społecznym 
w językach słowiańskich  

Dnia 14 października 2022 roku w formie hybrydowej, w Warsza-

wie i on-line, odbyła się sesja naukowa „Wartości i wartościowanie 

w aktualnym dyskursie społecznym w językach słowiańskich”. 

Międzynarodowe spotkanie, którego organizatorem było Centrum 

Slawistycznej Informacji Naukowej IS PAN, przeprowadzono w ra-

mach wspólnych projektów realizowanych przez IS PAN, Instytut 

Ľudovíta Štúra SAN i Instytut Języka Ukraińskiego NANU.  

Sesja podzielona została na dwa bloki tematyczne, podczas których 

wygłoszono osiem referatów. 
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Wystąpienie mgr. Piotra Szatkowskiego w Instytucie Języka 
Litewskiego w Wilnie 

W ostatnich dniach września doktorant IS PAN mgr Piotr Szatkow-
ski wygłosił gościnną prelekcję w ramach stażu odbywanego 
w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie. Tytuł wystąpienia 
brzmiał „Prussian Masurians: the fall and revitalisation of a forgot-
ten borderland” i dotyczył tematyki związanej z procesami dezin-
tegracyjnymi społeczności mazurskiej oraz próbami przywracania 
elementów kultury Mazurów (w tym etnolektu i zwyczajów). Pod-
czas prezentacji on-line poruszono także zagadnienie wielojęzycz-
ności Mazurów na przestrzeni ostatnich dwustu lat, tematyki będą-
cej obecnie przedmiotem zainteresowań badawczych prelegenta. 
W trakcie dyskusji omawiano praktyki i ideologie językowe panu-
jące wśród mazurskich gromadkarzy – przedwojennego piety-
stycznego ruchu zrzeszającego Mazurów modlących się wspólnie 
w prywatnych domach podczas nabożeństw prowadzonych przez 
charyzmatycznych, niewywodzących się z duchowieństwa, kazno-
dziei. Miesięczny staż mgr. Szatkowskiego odbywał się w ramach 
studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje…”, 
współfinansowanych przez program POWER. Podczas pobytu 
w Wilnie stażysta zapoznawał się z działalnością naukową i meto-
dami upowszechniania wyników badań Instytutu Języka Litew-
skiego oraz sposobami 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 „Małe-
go Księcia” na język pruski (2015) i na etnolekt mazurski (2019). Do jego głównych 
zainteresowań badawczych należą biografie językowe Mazurów, współczesne praktyki 
językowe potomków Mazurów, tożsamościowy aspekt rewitalizacji etnolektu mazur-
skiego oraz język staropruski. 

Pracownicy Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk refe-
rentami na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sąsiedzi, 
sąsiedztwa, przestrzenie spotkania i konfliktu”, zorganizowa-
nej przez Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej w Insty-
tucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Podczas dwudniowej konferencji naukowej „Sąsiedzi, sąsiedz-
twa…”, zorganizowanej  w  dniach  13–14  października  2022  roku  
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w Krakowie troje pracowników naukowych Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk i jedna stypendystka IS PAN z Ukrainy wy-
głosili referaty przed naukowcami z różnych państw Europy. 

Pierwszego dnia w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15, w za-
bytkowym gmachu krakowskiej uczelni mogliśmy usłyszeć referat 
„Relacje sąsiedzkie w mieście: targ jako przestrzeń wymiany, spo-
tkań i konfliktu” autorstwa dr Marzeny Maciulewicz z Zakładu Litera-
turoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN. Celem prezentacji było 
przedstawienie, w jakim zakresie wszelkie miejsca wymiany han-
dlowej, takie jak rynek, targ czy supermarket, stanowią przestrzeń 
budowania i utrzymywania relacji międzyludzkich (także sąsiedz-
kich), a jakie ich elementy mogą ujawniać konflikt w danej społecz-
ności lub stwarzać ku temu sprzyjające warunki. Referat został opar-
ty na materiale zgromadzonym podczas badań terenowych prowa-
dzonych w Mitrowicy (Kosowo) i innych miastach regionu. Obejmo-
wał opinie mieszkańców, jak również wyniki obserwacji codziennych 
praktyk (również językowych) lokalnych sąsiadów. Referat wywołał 
żywą dyskusję wśród zgromadzonych uczestników konferencji.  

Drugiego dnia w siedzibie Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ przy 
ul. Romana Ingardena 3, w ramach ostatniej części konferencji moż-
na było usłyszeć pozostałe referaty pracowników IS PAN. Dr Woj-
ciech Jasiński z Zakładu Językoznawstwa z poznańskiego oddziału 
IS PAN wygłosił referat pt. „Wzajemne relacje łaciny i staropolszczy-
zny w poznańskiej księdze ziemskiej z lat 1386–1400”. Referent 
przybliżył zagadnienie koegzystencji i wzajemnych oddziaływań 
łaciny i staropolszczyzny używanych do sporządzania zapisek naj-
starszej zachowanej poznańskiej księgi ziemskiej. Staropolszczyzna 
obecna przede wszystkim w rotach, nazwach własnych i wtrące-
niach, stanowiąca ok. 13% całej treści tej księgi, pozostawała pod 
żywym wpływem łaciny będącej większościowym językiem tego 
zabytku historii prawa w Polsce. Autor ponadto ukazał potencjał 
drzemiący w badaniu łaciny poznańskiej księgi i korzyści, jakie mogą 
zyskać naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki z analizy 
tego języka. 
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Kolejny referat pt. „Przykłady polsko-wschodniosłowackich zbież-
ności leksykalnych na tle ogólnosłowiańskim” wygłosił mgr Szymon 
Powizd z Zakładu Językoznawstwa z krakowskiego oddziału IS PAN. 
Autor zaprezentował zagadnienia zbieżności łączących dialekt 
wschodniosłowacki z językiem polskim. Referent omówił swoje 
odkrycia dotyczące leksyki tego dialektu, kładąc nacisk na liczne 
odmienności w stosunku do zachodnio- i środkowosłowackich 
gwar. W referacie przybliżono konkretny przykład takiej zbieżności, 
którą stanowią wschodniosłowacki wyraz jarec oraz polski dial. 
młpl. jarzec ‘jęczmień’. Powyższe wyrazy są kontynuantami prasło-
wiańskiego rzeczownika *jarьcь. Innowacyjne znaczenie ‘jęczmień’ 
w grupie języków zachodniosłowiańskich występuje wyłącznie 
w dialektach małopolskim i wschodniosłowackim.  

Krakowską konferencję zamknął referat dr Tetiany Trofymenko 
z Charkowskiego Towarzystwa Historyczno-Filologicznego, obecnie 
stypendystki w IS PAN. Wystąpienie pt. „Сусідство чи конфро-
нтація: міжконфесійні взаємини в українській бароковій літ-
ературі (на матеріалі творів Кирила Транквіліона Ставровець-
кого)” autorka poświęciła życiu i działalności Kiryła Stawrowiet-
skiego-Tranquillona, duchownego prawosławnego żyjącego na 
przełomie XVI–XVII wieku. Bohater referatu przystąpił do Kościoła 
Unickiego i aktywnie włączył się w propagowanie idei ekumenizmu 
tam, gdzie przyszło mu żyć, i przy tym silnie przeciwstawiał się 
reformacji protestanckiej. Referentka opowiedziała o sąsiedzkich 
relacjach bohatera referatu i o jego działalności na niwie religijnej 
i publikacyjnej.  

Organizatorzy konferencji przewidzieli wydanie drukiem publikacji 
z materiałami z konferencji w 2023 roku. 
Dr Wojciech Jasiński – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii, 
specjalizacja historia średniowiecza, studia nad łacińskimi rękopisami późnośrednio-
wiecznymi. Zainteresowania naukowe: historia sądów ziemskich; paleografia łacińska 
i staropolska; relacje staropolszczyzny i łaciny. Autor monografii „Legenda Krystiana – 
autentyk czy mistyfikacja? Żywot i męczeństwo św. Wacława i św. Ludmiły w świetle 
analizy historycznej i filologicznej: studium źródłoznawcze” (2020).   

Dr Marzena Maciulewicz – adiunktka w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturo-
znawstwa  Instytutu  Slawistyki  Polskiej Akademii Nauk, sekretarz redakcji czasopisma 

 

 

 „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie 
nauki o kulturze i religii, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” UW, Studium Europy 
Wschodniej UW i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, slawistka, kulturo-
znawczyni. Doktorat pt. „Divided Cities. A Case Study of Mitrovica” obroniła z wyróżnie-
niem na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 

Mgr Szymon Pogwizd – asystent w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, rusycysta, slawista, językoznawca diachroniczny, etymolog. 
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo diachroniczne, etymologia, język prasło-
wiański, rekonstrukcja semantyczna wyrazów prasłowiańskich, dialektologia, kontakty 
gwar wschodniosłowackich z językiem polskim, etnolingwistyka. 

 

 
Uczestnicy sesji naukowej. Fot. Facebook Wydział Filologiczny UJ 

 

 
Dr Marzena Maciulewicz podczas prelekcji. Fot. W. Jasiński 
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 Udział pracowników Zakładu Historii IS PAN w XXI Balcanicum 
Posnaniense 

W dniach 21–22 października 2022 roku w Poznaniu odbyła się 
21. konferencja z cyklu „Balcanicum Posnaniense”, zorganizowana 
przez Zakład Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej 
Wydziału Historii UAM oraz Komisję Bałkanistyki przy Oddziale 
PAN w Poznaniu. W tym roku poświęcona była zagadnieniu „Miasto 
i wieś w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej”. Wzięli 
w niej udział badacze i badaczki historii i życia społecznego szeroko 
pojętych krajów bałkańskich, w tym również pracownicy Zakładu 
Historii IS PAN. Prof. dr hab. Ryszard Grzesik wygłosił referat pt. 
„Miasta w Kronice węgiersko-polskiej”, w którym poinformował, 
w jaki sposób w Kronice tej pojawiają się miasta jako element hory-
zontu geograficznego kronikarza. Referat kończył się stwierdze-
niem, że rzeczona Kronika nie jest źródłem do obrazu wczesnośre-
dniowiecznego miasta w Europie łacińskiej.  

Dr Adrien Quéret-Podesta w wystąpieniu zatytułowanym „Początek 
panowania węgierskich królów w miastach dalmatyńskich w dwu-
nastym wieku: przełom czy kontynuacja” zwrócił uwagę na pierw-
sze nadania króla Węgier Kolomana dla instytucji kościelnych 
w Dalmacji oraz potwierdzenia przywilejów tamtejszych miast, 
które wynikały z chęci zalegalizowania swej władzy jako prawowi-
tych następców rodzimych władców chorwackich. Związana z Za-
kładem dr hab. Anna Kotłowska, prof. ucz., zapoznała zebranych 
z „Terminologią dotyczącą osadnictwa w Historii powszechnej 
Teofylakta Simokatty”, zestawiając wszystkie określenia, jakich 
kronikarz bizantyński używał w odniesieniu do ośrodków osadni-
czych i wskazując zarazem na jego znajomość nawet miast daleko-
wschodnich, nieznanych autorom klasycznym.  

Sesja była okazją do odnowienia kontaktów z międzynarodową 
wspólnotą bałkanistów oraz czynnego udziału w dyskusjach pane-
lowych oraz kuluarowych. Udział R. Grzesika i A. Quéret-Podesty 
sfinansowany został ze środków grantu NPRH nr 0195/NPRH5 
/H11/84/2017 pt. „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian”, 
seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie.  

 

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik – historyk.  Kierownik Zakładu Historii Instytutu Slawistyki 
Polskiej  Akademii  Nauk.  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” (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 Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk. Obronił doktorat z historii średniowiecznej. Wykonawca  grantu  „Testi-
monia najdawniejszych dziejów Słowian”, seria łacińska, t. 3: średniowiecze, z. 1, źródła 
węgierskie, pod kierownictwem prof. dr. hab. Ryszarda Grzesika. Członek Komisji Wczes-
nych Dziejów Słowian im. Prof. Gerarda Labudy przy Międzynarodowym Komitecie 
Slawistów.  

Dr hab. Anna Kotłowska, prof. ucz. – poznańska bizantynolożka. Autorka wielu przekła-
dów i opracowań z zakresu literatury klasycznej i bizantyńskiej oraz geografii historycz-
nej świata antycznego. Ostatnio opublikowała m.in. biografię wybitnego bizantynologa 
polskiego „Jan Sajdak (1882–1967)” (2019) (z K. Ilskim), rozprawę „Love and Theatre in 
the Works of Nikephoros Basilakes”, w: „Studia Ceranea” 9 (2019), s. 543–574,  oraz 
pionierskie „Polowanie w Bizancjum. Zarys problematyki”: w „Łowy i historia”, red. 
Dariusz J. Gwiazdowicz (2020), s. 127–168. 

 
UDZIAŁ PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW IS PAN  
W WYJAZDACH NAUKOWYCH REALIZOWANYCH  
W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+ 

 
Prof. Helena Krasowska w Bukareszcie (Erasmus+ Staff Mobility 
for Training) 

W dniach 3–7 października 2022 roku dr hab. Helena Krasowska, 
prof. inst., przebywała w ramach programu Erasmus+ w Departa-
mencie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukaresz-
cie. Odbyły się tam szkolenia w zakresie administracji publicznej, 
zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami międzyna-
rodowymi, a także spotkania z rumuńskimi naukowcami i naukow-
czyniami w celu wymiany doświadczeń w pracy naukowej w tym 
trudnym okresie. 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 
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Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst., pracowała również w biblio-
tece Akademii Rumuńskiej, zbierając niezbędne do badań dokumen-
ty, przeprowadziła także kilka wywiadów z Polakami w Bukaresz-
cie. Ponadto wzięła udział w spotkaniach z wybitnymi tłumaczami 
rumuńsko-polskiej literatury pięknej. Wspólnie określono plan 
dalszej współpracy. 

  
Spotkanie z wybitnymi tłumaczami polsko- 

-rumuńskiej literatury. Z archiwum 
H. Krasowskiej 

Spotkanie z rumuńskimi polonistami  
w Bukareszcie. Z archiwum 

H. Krasowskiej 

 
Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. — slawistka, 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 były nominowane do Nagrody im. Jerzego Giedroy-
cia (2014, 2019). Odznaczona między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezy-
denta RP oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorka Bukowińskiego Festiwalu 
Nauki oraz Polskiego Festiwalu Nauki w Ukrainie. Jej dorobek obejmuje m.in. 7 mono-
grafii autorskich i 8 współautorskich, a także liczne artykuły naukowe. Współautorka 
(wraz z M. Pokrzyńską i L. A. Suchomłynowem) obszernej monografii „Mowa polska na 
Bukowinie: Rumunia-Ukraina. Świadectwo zanikającego dziedzictwa” (2018). 

 

Prof. dr hab. Dorota K. Rembiszewska w Uniwersytecie Wileńskim  

Dzięki programowi Erasmus+ prof. dr hab. Dorota K. Rembiszewska 
w dniach 5–9 października 2022 roku gościła w Uniwersytecie Wi-
leńskim. W czasie pobytu wygłosiła wykłady dla studentek i studen-
tów polonistyki wileńskiej na temat interpretacji zjawisk językowych 
na pograniczach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień leksyki 
pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Wizyta w Wilnie była 
też okazją do spotkania z prof. Krystyną Rutkowską, której studenci 
byli słuchaczami wykładów językoznawczyni z Polski. Dzięki pracu-
jącej w Katedrze Polonistyki (Centrum Polonistycznym / Polonisti-
kos centras) prof. K. Rutkowskiej od kilku lat wileńscy studenci mają 
szansę zapoznać się z różnorodną tematyką lingwistyczną badaczy 
z różnych placówek naukowych, w tym z IS PAN. 

 
Prof. Dorota K. Rembiszewska i prof. Krystyna Rutkowska  

na tle gmachu Uniwersytetu Wileńskiego.  
Z archiwum D. K. Rembiszewskiej 

Prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska – slawistka, językoznawczyni w IS PAN. Jej 
obszar zainteresowań badawczych obejmuje m.in. dialektologię, onomastykę i leksyko-
grafię gwarową. Członkini Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie 
Slawistów, Komitetu Slawistów PAN oraz sekretarz Wydziału I Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego. W latach 2012–2015 była kierowniczką afiliowanego przy IS PAN pro-
jektu: „Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiań-
skich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów”. Autorka wielu artykułów, książek 
współautorskich oraz monografii: „Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie” (2002), 
„Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku” (2006), „Słownik 
dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego” (2007) oraz „Gwary Mazur Wschod-
nich w XIX wieku (na podstawie ankiet Georga Wenkera do Niemieckiego atlasu języko-
wego)” (2020). 
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Dr hab. Ewa Golachowska, prof. inst., z wykładem na Uniwersy-
tecie w Poczdamie (Erasmus+) 

W dniach 17–21 października 2022 roku dr hab. Ewa Golacho-
wska, prof. inst., przebywała w ramach programu Erasmus+ 
w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Poczdamie. Wygłosiła 
tam wykład pt. „Pogranicze polsko-białoruskie. Perspektywa języ-
kowa i socjolingwistyczna”. Głównym tematem wykładów była 
sytuacja językowa i kulturowa na Podlasiu oraz na Białorusi za-
chodniej. Wizyta była także okazją do spotkania z pracującymi tam 
uczonymi, doktorantami oraz doktorantkami i wymiany informacji 
o badaniach prowadzonych w IS PAN, a także w Instytucie Slawisty-
ki Uniwersytetu w Poczdamie. 

 
Ewa Golachowska i budynek Uniwersytetu w Poczdamie. Z archiwum E. Golachowskiej 

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. inst. – slawistka, językoznawczyni. Jej zainteresowania 
badawcze koncentrują się wokół socjolingwistyki oraz związków religii, języka 
i tożsamości. Autorka monografii: „Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich 
i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Studium socjolingwistyczne” 
(2006), „Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przeło-
mie XX i XXI wieku” (2012). Współredaktorka cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamo-
ści” oraz licznych artykułów. 

 

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska na Uniwersytecie w Lipsku 

W dniach 24–28 października 2022 roku prof. dr hab. Joanna Gosz-
czyńska gościła na Uniwersytecie w Lipsku w ramach programu 
Erasmus+ z cyklem wykładów prezentujących problematykę trwałej 
obecności literatury czeskiej na polskim rynku czytelniczym i wy-
dawniczym. Wykładów wysłuchali studenci i studentki polonistyki 
i bohemistyki. Wizyta w Lipsku była też okazją do spotkania z gro-
nem niemieckich badaczy i do wymiany doświadczeń dydaktycznych 
w prowadzeniu zajęć translatologicznych. 

 

  
Uczestnicy wykładu. Z archiwum 

J. Goszyńskiej 

 

Prof. Joanna Goszczyńska z prof. Danutą 
Rytel-Schwarz przed gmachem 

uniwersytetu. Z archiwum J.  Goszyńskiej 

 

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska – bohemistka i słowacystka, tłumaczka. Jej obszar 
zainteresowań to mitologia narodowa, historia idei, a także szeroko rozumiany moder-
nizm. Autorka wielu artykułów naukowych oraz monografii: „Mit Janosika w folklorze 
i literaturze słowackiej XIX wieku” (2001), „Sławni i zapomniani. Studia z literatury 
czeskiej i słowackiej” (2004), „Synowie Słowa. Myśl mesjanistyczna w literaturze sło-
wackiej” (2008), „Wielkie spory małego narodu” (2015). 
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Mgr Klaudia Kosicińska, doktorantka IS PAN, na studiach 
w Stambule w ramach programu Erasmus+ 

W semestrze letnim 2022 roku doktorantka IS PAN, mgr Klaudia 
Kosicińska, studiowała antropologię na Uniwersytecie Yeditepe 
w Stambule w ramach programu Erasmus+. Zajęcia odbywały się na 
Wydziale Nauk Społecznych. Były uzupełnieniem teoretycznym 
i wzmocnieniem przygotowywanej przez doktorantkę rozprawy pt. 
„Azerbejdżanie przygranicznych wsi Gruzji: mobilność i praktyki 
translokalne w codzienności między granicami”. Praca doktorska 
przygotowywana  jest  pod  kierunkiem  dr  hab.   Karoliny Bielenin-
-Lenczowskiej (IEiAK UW). Podczas studiów w Stambule dokto-
rantka również miała możliwość intensywnej nauki języka turec-
kiego i codziennej praktyki językowej. Wyjazd do Turcji umożliwił 
pogłębienie znajomości historii, kultur, zagadnień etniczności (m.in. 
Lazów, zamieszkujących pogranicze gruzińsko-tureckie) i sytuacji 
społecznej regionu Morza Czarnego. Stał się okazją do nawiązania 
wielu interesujących naukowych znajomości. Pozwolił również 
zagłębić się w sytuację społeczno-językową gruzińskiej diaspory 
w Stambule i stwarzał wiele okazji do rozmowy z liderami tej spo-
łeczności. 

 
Uniwersytet Yeditepe w Stambule, Budynek Socjalny. Fot. K. Kosicińska 

 

 

 
Modlitwa kobiet w Hagii Sophii podczas pierwszego dnia ramazanu. Fot. K. Kosicińska 

Mgr Klaudia Kościńska – antropolożka zajmująca się studiami nad Gruzją, doktorantka 
IS PAN, absolwentka Studiów Wschodnich UW ze specjalizacją Kaukaz, animacji kultury 
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 Etnogra-
ficzną i portalem Chai Khana. Od 2017 roku współtworzy Przegląd Kina Gruzińskiego 
„Gamardżoba kino” w Warszawie. 

Udział prof. Joanny Tokarskiej-Bakir w konferencji „Holocaust 
Studies in Poland Today” w Toronto oraz w debacie w Muzeum 
Polin  

W  dniu  3  października  2022  roku  prof.  dr hab. Joanna Tokarska-
-Bakir wzięła udział w konferencji zatytułowanej „Holocaust Stu-
dies in Poland Today”, zorganizowanej przez The Anne Tanenbaum 
Centre for Jewish Studies. Wykłady i panele były transmitowane 
online. Badaczka w swoim wstąpieniu skupiła się na wątku żydow-
skiej samoobrony ograniczającej liczbę ofiar i innych bliźniaczych 
wątków powracających w dwóch pogromach: krakowskim w dniu 
11 sierpnia 1945 roku i kieleckim w dniu 4 lipca 1946 roku. 
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Z kolei 19 października 2022 roku badaczka wzięła udział w zorga-
nizowanej w Muzeum Polin dyskusji dotyczącej opracowanego 
przez Adama Szymczyka katalogu do niedawnej wystawy pt. „Taki 
pejzaż” autorstwa Wilhelma Sasnala. Wystawa cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem: zwiedziło ją 86 tysięcy osób. W katalogu, 
któremu poświęcono spotkanie, zawarto także tekst pt. „Monolog 
dla Claude’a Lanzmanna”, autorstwa prof. Joanny Tokarskiej-Bakir. 

Debatę można obejrzeć pod linkiem: 

https://www.facebook.com/polinmuseum/videos/156188450091
9304 
Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka kultury, religioznawczyni w IS PAN. 
Autorka monografii: „Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologicz-
ne” (1997), „Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych” (2000), 
„Legendy o krwi. Antropologia przesądu” (2008), „Okrzyki pogromowe. Szkice z antro-
pologii historycznej Polski lat 1939–1946” (2012), „Pod klątwą. Społeczny portret 
pogromu kieleckiego, t. I, II” (2018). Członkini Rady Naukowej IS PAN, była redaktorka 
naczelna pisma „Studia Litteraria et Historica”, wydawanego przez IS PAN. Laureatka 
wielu nagród, m.in. Nagrody im. Poli Nireńskiej i Jana Karskiego (2007), Nagrody im. 
Ks. Stanisława Musiała (2010). Uhonorowana przez Związek Żydowskich Kombatan-
tów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej medalem honorowym „Powstanie 
w getcie warszawskim". Odznaczenie to zostało przyznane „w uznaniu zasług w zakre-
sie przeciwdziałania nacjonalizmowi, ksenofobii i  antysemityzmowi”. Za książkę „Pod 
klątwą” otrzymała nagrodę im. Jana Długosza oraz Yad Vashem Prize za rok 2018. 

Doc. dr Boris Kern „Język inkluzywny płciowo” – webinarium 
w języku słoweńskim 

 
W dniu 27 października 2022 roku na platformie Clickmeeting 
odbyło się pierwsze webinarium międzykulturowe pt. „Język inklu-
zywny płciowo | Spolno vključujoča raba jezika”, organizowane 
w ramach  projektu  „ON-SCIENCE.  Nauka on-line. Przeciwdziałanie  

wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej” realizo-
wanego w IS PAN w ramach grantu NAWA „Welcome to Poland”. 
Spotkanie prowadził doc. dr Boris Kern, ZRC SAZU, Inštitut za slo-
venski jezik Frana Ramovša (Instytut Języka Słoweńskiego im. Fra-
na Ramovša przy Centrum Badawczym Słoweńskiej Akademii Na-
uk).  

Webinarium odbyło się w języku słoweńskim, z możliwością symul-
tanicznego tłumaczenia czata. Podczas wykładu na podstawie języ-
ka słoweńskiego przedstawione zostały wskazówki dotyczące uży-
cia języka inkluzyjnego płciowo. Język słoweński, podobnie jak inne 
języki słowiańskie, jest mocno charakteryzowany kategorią rodzaju 
gramatycznego. Kwestionowanie neutralności rodzaju męskiego 
i wynikające z tego dążenie do używania języka inkluzyjnego rozpo-
częło się w Słowenii w latach 90. A w ostatnich latach toczy się 
debata na temat możliwości włączenia osób transpłciowych niebi-
narnych w ramy binarnego rodzaju gramatycznego systemu języ-
kowego. Celem wykładu było przedstawienie rozwoju takich starań 
i obecnej sytuacji.  
Doc. dr Boris Kern – pracownik naukowy w Sekcji Leksykologii Instytutu Języka Sło-
weńskiego im. Frana Ramovša. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną 
leksykologię i leksykografię, słowotwórstwo, semantykę i ortografię. W 2017 roku 
nakładem Wydawnictwa ZRC ukazała się jego monografia „Słowotwórstwo gniazdowe 
(na przykładzie czasowników zmysłu)”. Od 2021 roku jest członkiem Komisji Słowo-
twórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz kierownikiem projektu 
badawczego „Kombinatoryka sufiksalna w języku słoweńskim”. Jako pracownik na-
ukowy bierze udział w przygotowaniu trzeciego wydania „Słownika słoweńskiego 
języka literackiego” (eSSKJ) oraz „Szkolnego słownika języka słoweńskiego”, a w latach 
2017–2020 uczestniczył także w tworzeniu ePravopisu (słownik ortograficzny). Jest 
współautorem „Słownika neologizmów” (2012) oraz drugiego wydania „Słownika 
słoweńskiego języka literackiego” (2014). Interesuje się społecznym aspektem języka. 
Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka słoweńskiego jako drugiego i obce-
go. Z polskiego przetłumaczył powieść Michała Witkowskiego „Lubiewo”, uczy się 
słoweńskiego języka migowego i perskiego. 

 

 


