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Jubileusz 40-lecia IJP PAN

Najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie był jubileusz 40-lecia Instytutu
Języka Polskiego PAN (przypomnijmy, że powołano go do życia 1 października 1973
roku). Z tej okazji zorganizowano konferencję „Przyszłość językoznawstwa — języ-
koznawstwo przyszłości”, która odbyła się w dniach 11–12 czerwca 2013 r. w kra-
kowskich Przegorzałach; honorowym patronatem objął ją Prezydent RP Bronisław
Komorowski.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim prezentacji obecnie realizowa-
nych projektów badawczych i nowych metodologii w dziedzinie polskiego języko-
znawstwa, a także perspektywom, jakie rysują się przed językoznawstwem poloni-
stycznym i prognozom na przyszłość dla tej dziedziny nauki, szczególnie w kontekście
planowanych inicjatyw badawczych. Nie mniej istotną część obrad stanowiło podsu-
mowanie czterdziestoletniej działalności Instytutu i jego wielostronnego wkładu w stu-
dia nad językiem polskim.

Na konferencji swoje badania i projekty przedstawiło niemal 80 referentów z Polski
i zagranicy, a jej pokłosiem są wybrane teksty opublikowane w tomach 33 i 34
„Poloników”. Nagrania z części obrad dostępne są nieodpłatnie w Internecie na stronie
https://www.youtube.com/user/IJPPAN.

Sprawy organizacyjne, działalność naukowa i popularyzatorska

Dzięki środkom pozyskanym z projektu „POIG Repozytorium Cyfrowe Instytutów
Naukowych (RCIN)” wyremontowano oraz wyposażono w nowy sprzęt Archiwum
Instytutu. W wyniku przeprowadzonych prac powstały nowoczesne, spełniające wszel-
kie standardy bezpieczeństwa pomieszczenia, w których przechowywane będą m.in.
zdigitalizowane w ramach projektu materiały kartoteczne, a także dokumentacja doty-
cząca przewodów awansowych (doktoraty, habilitacje, profesury), dokumenty admini-
stracyjno-księgowe związane z funkcjonowaniem Instytutu oraz wszelkie inne materiały,
których archiwizacja wymagana jest przepisami prawa. Nowe archiwum wyposażono 
w nowoczesne regały, system alarmowy, drzwi przeciwpożarowe, rolety zewnętrzne 
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i podstawowy sprzęt gaśniczy, przeprowadzono również modernizację instalacji oświe-
tleniowo-elektrycznej.

W dniach 3–7 czerwca 2013 r. przedstawiciele zespołu digitalizacyjnego RCIN
uczestniczyli w 5 Międzynarodowej Konferencji „Qualitative and Quantitative Methods
in Libraries”, która odbyła się na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. W czasie wi-
zyty nawiązano kontakt ze Stacją Naukową PAN (Accademia Polacca), która od ponad
80 lat działa w Rzymie i znajduje się w posiadaniu bogatych i ciekawych zbiorów bi-
bliotecznych, w tym starodruków. Z kolei w dniach 21–25 lipca 2013 r. delegacja ze-
społu RCIN udała się do Lwowa w celu promowania projektu RCIN za wschodnią gra-
nicą oraz nawiązania kontaktów z tamtejszymi placówkami naukowymi, w tym z Na -
rodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (dawne Osso -
lineum).

Projekt RCIN zakończył się w marcu 2014 r.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych w Instytucie pozostaje „Wielki
słownik języka polskiego PAN” (WSJP). Z radością przyjęto fakt, że Senat Rzeczy -
pospolitej Polskiej na posiedzeniu plenarnym w dniu 3 kwietnia 2013 r. jednomyślnie
przyjął uchwałę w sprawie objęcia słownika honorowym patronatem. W drugiej poło-
wie 2013 r. ruszył drugi etap prac nad WSJP. W etapie pierwszym (zakończonym 
w grud niu 2012 r.) opracowano hasła opisujące 15 tysięcy najczęściej używanych słów
dzisiejszej polszczyzny. Z kolei etap obecny trwać będzie do roku 2018. Przewiduje się
opracowanie leksykograficzne 35 tysięcy kolejnych wyrazów, wśród których znajdzie
się również słownictwo najnowsze, nieujęte wcześniej w żadnym słowniku ogólnym
języka polskiego. Wszystkie hasła, także te ukończone wcześniej, zostaną wzbogaco-
ne o informację etymologiczną, przygotowaną przez specjalistów z Pracowni Geografii
Lingwistycznej IJP PAN, pod kierunkiem prof. Jadwigi Waniakowej. Planuje się rów-
nież zmiany informatyczne, których celem ma być ułatwienie czytelnikom korzystania
ze słownika. Kierownikiem projektu, w którym uczestniczy ok. 40 osób z kilku ośrod-
ków krajowych, pozostaje prof. Piotr Żmigrodzki. Prace są finansowane w ramach Na -
ro dowego Programu Rozwoju Humanistyki.

21 listopada 2013 r. członkowie Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego
dokonali prezentacji WSJP w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorgani-
zowanego w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym brali udział naukowcy
oraz nauczyciele poloniści z różnych stron kraju. Z kolei w Międzynarodowym Dniu
Języka Ojczystego, tj. 21 lutego 2014 r., podczas posiedzenia Wydziału I Filologicz -
nego Pol skiej Akademii Umiejętności, referat o WSJP przedstawił prof. Piotr Żmi-
grodzki.

Nowy projekt, który uzyskał dofinansowanie w trzeciej edycji konkursów
Narodo wego Programu Rozwoju Humanistyki i będzie realizowany w IJP PAN, nosi
tytuł „Najczęstsze nazwiska w Polsce – współczesność i historia. Słownik elektro-
niczny”. Koordynatorem zadania jest prof. Katarzyna Skowronek z Pracowni Antro -
po nimicznej.
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Ważnym elementem życia naukowego Instytutu są konferencje i sympozja na-
ukowe.

W dniach 25–26 kwietnia 2013 r. odbyło się w siedzibie Instytutu międzynarodo-
we seminarium „Connecting Textual Corpora and Dictionaries”, zorganizowane w ra-
mach programu COST „Medioevo Europeo” przez członków Pracowni Łaciny Śre-
dniowiecznej IJP PAN oraz zespołu „Dictionnaire Étymologique de l’Ancien Français”
Heidelberskiej Akademii Nauk. Uczestnicy seminarium pochodzili z dwunastu euro-
pejskich instytucji naukowych. Zasadnicze obrady zostały poprzedzone prezentacją kil-
ku projektów Instytutu Języka Polskiego PAN, przedstawionych przez badaczy z Pra -
cowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego, Pracowni Metodologicznej oraz Pracowni
Geografii Lingwistycznej.

W dniach 15–17 maja 2013 r. członkowie Pracowni Łaciny Średniowiecznej uczest-
niczyli w warsztatach „XML-TEI for Ancient and Medieval Lexicographical Works”,
zorganizowanych w Barcelonie przez hiszpański Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

11 października 2013 r. odbyło się w Brukseli pierwsze posiedzenie komitetu za-
rządzającego (Management Committee) akcji COST „European Network of e-Lexi co  -
graphy”. Uczestniczył w nim dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, prof. Piotr Żmi-
grodzki, który — jako jedna z dwóch osób — reprezentuje Polskę w tym gremium. Na
posiedzeniu spotkali się przedstawiciele 20 krajów europejskich, biorących udział 
w przedsięwzięciu. Z kolei 15–17 stycznia 2014 r. w Lejdzie (Leiden) w Holandii mia-
ło miejsce pierwsze spotkanie wszystkich członków wspomnianej akcji. Wśród pięciu
osób z Polski było tam trzech reprezentantów IJP PAN. Celem akcji jest wypracowa-
nie jednolitych standardów technicznych informacji leksykograficznej w Europie, stwo-
rzenie wspólnego portalu leksykograficznego z odesłaniami do słowników poszcze-
gólnych języków oraz rozwijanie narzędzi służących tworzeniu innowacyjnych słow-
ników elektronicznych. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudził
„Wielki słownik języka polskiego PAN”, gdyż, jak się okazuje, jest to jeden z nielicz-
nych w Europie dużych słowników opracowywanych od samego początku wyłącznie
w wersji elektronicznej. Moderatorzy akcji wyrazili chęć zorganizowania obszerniej-
szej prezentacji WSJP podczas następnego spotkania, zaplanowanego na lipiec 2014 r.

W dniach 3–9 listopada 2013 r. w miejscowości Portorož (Słowenia) odbyło się
doroczne posiedzenie Międzynarodowej Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Języko -
wego (OLA) przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Uczestniczyło w nim 
7 osób z Polski, w tym czworo członków Pracowni Geografii Lingwistycznej IJP PAN.

W dniach 3–4 marca 2014 r. odbyło się w Görlitz polsko-niemieckie sympozjum
na temat nazw geograficznych, zorganizowane przez Der Ständige Ausschuss für Geo -
graphische Namen (StAGN) we współpracy z Komisją Standaryzacji Nazw Geograficz -
nych poza Granicami Polski umiejscowiona przy Głównym Geodecie Kraju. Robo -
czemu 125. posiedzeniu StAGN towarzyszył program naukowy. Wygłoszono kilkana-
ście referatów poświęconych pracom StAGN w krajach niemieckojęzycznych, pracom
Komisji Standaryzacji Nazw Miejscowych poza Granicami kraju, pracom Komisji
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Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Administracji i Cyfry -
zacji oraz rozmaitym projektom poświęconym nazwom geograficznym. Instytut Języka
Polskiego PAN (i zarazem KNMiOF) reprezentowała prof. Barbara Czopek-Kopciuch.

W dniu 6 maja 2014 r. w siedzibie IJP PAN odbyła się jednodniowa konferencja na-
ukowa „Polska leksykografia latynistyczna — historia i perspektywy”, zorganizowana
przez Pracownię Łaciny Średniowiecznej z okazji zakończenia projektu grantowego
„Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (A–Q)” oraz 60-lecia ukazania
się pierwszego zeszytu „Słownika łaciny średniowiecznej” w wersji papierowej. W kon-
fe rencji uczestniczyło kilkunastu prelegentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

W dniach 3–6 czerwca 2014 r. w Marburgu (Niemcy) miało miejsce 47. spotkanie
robocze „Atlasu Linguarum Europae” (47th ALE Editorial Board Meeting). Uczest ni -
czy ło w nim dwoje członków zespołu Pracowni Geografii Lingwistycznej IJP PAN.

Pracownicy IJP PAN wielokrotnie brali udział w spotkaniach popularyzujących
prowadzone przez nich badania, a także występowali jako eksperci w kwestii różnych
zagadnień związanych z językiem polskim.

W kwietniu 2013 r. prof. Aleksandra Cieślikowa poprowadziła szkolenie dla pra-
cowników urzędów stanu cywilnego z zakresu problematyki związanej z odmianą imion
i nazwisk oraz miejscowości, a także poprawności językowej pism urzędowych. Szkolenie
stanowiło część Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, które odbyło się w Ma -
ło polskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

W ramach Festiwalu Nauki w maju 2013 r. w siedzibie IJP PAN odbyły się warsz-
taty językoznawcze dla osób zainteresowanych lingwistyką, techniką tworzenia słow-
ników oraz digitalizacją źródeł drukowanych. Podczas spotkania opowiedzieli o swo-
jej pracy członkowie kilku jednostek Instytutu: Pracowni Wielkiego Słownika Języka
Polskiego, Pracowni Języka Staropolskiego, Pracowni Semantyki Historycznej, Pra -
cow ni Gwar Małopolskich, Pracowni Geografii Lingwistycznej oraz Repozytorium
Cyfrowego Instytutów Naukowych.

9 stycznia 2014 r. do IJP PAN przyjechała 50-osobowa grupa studentów filologii
polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pod opieką prof. Krystyny Kleszczowej i dr Katarzyny
Sujkowskiej-Sobisz. Prezentacje i wykłady przeprowadzili dla gości uczeni z Pracowni
Wielkiego Słownika Języka Polskiego oraz Pracowni Antroponimicznej.

Dnia 25 lutego 2014 r. do Pracowni Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur
w Warszawie przybyła grupa młodzieży z Moskwy. Towarzyszyło jej dwóch nauczy-
cieli polonistów, uczących polskiego w Liceum im. Wiernadskiego, związanych jed-
nocześnie z Instytutem Filologii i Historii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu
Huma nistycznego. Wizyta w IJP PAN była dopełnieniem badań terenowych prowa-
dzonych przez młodych Rosjan w dwóch wsiach na Syberii, założonych przez dobro-
wolnych przesiedleńców z Mazur.

26 marca 2014 r. zawitali do Instytutu, wraz ze swymi nauczycielami, gimnazjali-
ści i licealiści z Warszawy i Milanówka, uczestniczący w programie „Ścieżki Koperni -
ka”, w ramach którego pod opieką językoznawców z Uniwersytetu Warszawskiego
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opracowują korpus języka młodzieży początku XXI wieku. Młodzież zapoznała się 
z kil koma przedsięwzięciami leksykograficznymi prowadzonymi w naszym Instytucie,
a przedstawili je członkowie Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego, Pracowni
Geografii Lingwistycznej oraz Pracowni Łaciny Średniowiecznej.

Decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego kilkoro pracowników Insty -
tutu otrzymało odznaczenia państwowe za wieloletnią i wyróżniającą się działalność
naukową, których wręczenia dokonali przedstawiciele władz wojewódzkich w imieniu
Prezydenta. 29 stycznia 2014 r. prof. Renacie Kucharzyk Brązowy Medal za Długoletnią
Służbę przekazał wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak. 11 czerwca 2014 r. przy-
był do IJP PAN wojewoda małopolski Jerzy Miller, który udekorował prof. Aleksandrę
Cieślikową „za wybitne zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie
językoznawstwa” Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a prof. Piotra Żmi-
grodzkiego Brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanym „za wkład w rozwój nauki”.

Postanowieniem Prezydenta RP tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa nadano dwojgu pracownikom IJP PAN: dr hab. Jadwidze Waniakowej
(6 grudnia 2013 r.) oraz dr hab. Włodzimierzowi Gruszczyńskiemu (5 czerwca 2014 r.).
Z kolei prof. Walery Pisarek otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana
Ko chanowskiego w Kielcach. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w murach tej uczel-
ni 5 czerwca 2014 r.

Omawiany okres obfitował niestety w pożegnania z zasłużonymi pracownikami
IJP PAN. Odeszło kilkoro pracowników czynnych: prof. Władysław Lubaś (1932–2014)
z Pracowni Socjolingwistyki, prof. Władysław Twardzik (1937–2014) z Pracowni
Języka Staropolskiego, prof. Roman Laskowski (1936–2014) z Pracowni Metodolo -
gicz nej, a także emerytowanych: mgr Grażyna Wodzinowska-Taklińska (1942–2013)
z Pracowni Łaciny Średniowiecznej i dr Maria Bobowska-Kowalska (1931–2014) 
z Pracowni Antroponimicznej.

Rada Naukowa

W omawianym okresie odbyło się pięć plenarnych posiedzeń Rady Naukowej IJP PAN
(19 VI, 18 IX, 11 XII 2013, 26–27 II, 11 VI 2014). Na posiedzeniach tych zajmowano
się sprawami organizacyjnymi oraz związanymi z bieżącą działalnością naukową In -
sty tutu. Przyjęto wnioski o nadanie stopnia doktora habilitowanego następującym oso-
bom: dr Barbarze Grabce, dr Helenie Grocholi-Szczepanek, dr. Bogumiłowi Ostrow -
skiemu, dr Róży Wosiak-Śliwie, dr Halszce Górny, dr Urszuli Bijak i dr Urszuli Wójcik.
Ponadto Rada nadała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznaw-
stwa mgr Ewelinie Alwasiak.
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