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Konferencja Komisji Socjolingwistyki 
afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

„Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”
(Kraków, 10–11 czerwca 2011)

W dniach 10–11 czerwca 2011 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odbyła się konferencja „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym” z udziałem 
członków Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie 
Slawistów. Komisja została powołana w 2008 roku podczas xiv MKS w Ochrydzie. 
W jej skład wchodzą naukowcy z Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Słowacji, Mace-
donii, Serbii i Niemiec. 

W ciągu dwóch dni wygłoszono 17 referatów. Sporo uwagi poświęcono czynnikom  
wpływającym na zmiany językowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian spo-
łeczno-politycznych i ekonomicznych przełomu xx i xxi w. Wielokrotnie pojawiało 
się zagadnienie języków w kontakcie zarówno w przypadku oddziaływania między 
językami etnicznymi, jak i między odmianami tych języków. 

Otwierający pierwszą sesję referat Władysława Lubasia (UO) Polityka językowa 
państw słowiańskich: między nacjonalizmem a europeizmem dotyczył ewolucji 
statusu poszczególnych języków słowiańskich, zapoczątkowanej przez upadek 
komunizmu i przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałka-
nach. Jak pokazały kolejne referaty, obok polityki i ekonomii ważnym czynnikiem 
wpływającym na język jest rozwój technologii informatycznej i nowe sposoby 
komunikowania się.

Vladimir Patraš (Uniwersytet Mateja Bela) w referacie Sociolingvistické výskumy 
bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu „ústnosť” omówił problemy meto-
dologiczne w badaniach, nasilonego od lat 90. xx w., wpływu języka mówionego 
na język pisany. Natomiast Eugenia Karpiłowska (Instytut Języka Ukraińskiego NAN 
Ukrainy) w referacie Социальные факторы динамики норм в украинском языке 
конца хх – начала ххi века: система и узус przedstawiła innowacje leksykalne języka 
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ukraińskiego na przykładzie słownictwa związanego z Internetem, rozwojem usług 
bankowych czy zmianami w życiu politycznym. 

Wzajemne oddziaływanie systemów języków słowiańskich (xvi–xix w.) było punk-
tem wyjścia w wystąpieniu Juliane Besters-Dilger (Uniwersytet we Freiburgu), która 
w referacie Социолингвистические факторы, содействующие или препятству
ющие конвергенции славянских языков omówiła rolę takich czynników jak dłu-
gotrwałość i intensywność kontaktów, liczebność, przewaga kulturowa i społeczno-

-ekonomiczna społeczności, postawa użytkowników języka, podobieństwo systemów. 
Zagadnienie języków w kontakcie pojawiło się w referacie Larysy Masenko (Akademia 
Kijowsko-Mohylańska) Социокультурные характеристики разговорных форм 
украинского языка в городской среде современной Украины, gdzie autorka wskazuje 
bilingwizm jako jeden z istotnych czynników kształtujących trzy odmiany ukraiń-
skiego języka mówionego: oficjalną, potoczną i tzw. суржик. 

Alicja Nagórko (Uniwersytet Humboldtów) w referacie Polszczyzna w diasporze – 
jak mówią polscy studenci niemieckich uczelni? omówiła charakterystyczne dla tej 
grupy zjawisko przełączania kodów, zapożyczenia i kalki z języka niemieckiego.

Specyfiki polszczyzny poza granicami kraju dotyczyło również wystąpienie Ireny 
Masojć (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny) Wyrażenia nominalne w funkcji za
imków dystansowych (na przykładzie polszczyzny wileńskiej). Popularność zwrotów 
grzecznościowych w 3 os. lp. typu Skąd ojciec chrzestny wiedział?, Czy pani biblioterka 
może mi pomóc pożyczyć książkę? referentka tłumaczyła między innymi wpływem 
języków wschodniosłowiańskich i literatury.   

Badacze z Polski skupili się na relacji język ogólny – dialekt. Zbigniew Greń 
(Uniwers ytet Warszawski) w referacie Parametry socjolingwistyczne w badaniach ję
zykoznawczych na pograniczu pokazał na przykładzie Śląska Cieszyńskiego zależność 
pomiędzy czynnikami geograficzno-demograficznymi a identyfikacją z regionem 
i stopniem zachowania gwary. 

Masowa migracja ludności wiejskiej do miast i liczebność inteligencji pochodzenia 
chłopskiego zostały uznane za jedne z ważniejszych przyczyn zmian językowych rów-
nież w referacie Haliny Kurek (Uniwersytet Jagielloński) Czynniki socjolingwistyczne 
a przemiany polszczyzny mówionej w ostatnim półwieczu. Halina Pelcowa (Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej) w wystąpieniu Społeczne uwarunkowania gwar ludo
wych położyła akcent na zróżnicowanie sytuacyjne i pokoleniowe języka polskiej wsi 
oraz traktowanie gwary jako języka przeszłości. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski) 
w referacie Śląski język regionalny – społeczne zapotrzebowanie, nawiązując do starań 
o nadanie śląskiemu statusu języka regionalnego, zwróciła między innymi uwagę na ta-
kie problemy, jak trudny do określenia zakres pojęć język i dialekt czy nacechowanie 
terminu gwara w Polsce. Materiał przedstawiony w referacie Anny Piotrowicz i Mał-
gorzaty Witaszek-Samborskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Neosemantyzmy 
w poznańskiej leksyce regionalnej posłużył zobrazowaniu przesunięć znaczeniowych 
w obrębie słownictwa regionalnego pod wpływem leksyki ogólnopolskiej. Badania 
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regionalne, głównie dorobek bydgoskiego ośrodka językoznawczego, omówiła tak-
że Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) w referacie Stereotyp 
w lingwistycznych badaniach przestrzeni miejskiej. Stan, metody, perspektywy. Autorka 
podkreśliła przy okazji potrzebę badań interdyscyplinarnych w tym zakresie.

W wystąpieniu Gwara krakowska w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego z per
spektywy socjolingwistycznej Władysław Śliwiński (Uniwersytet Jagielloński) zapre-
zentował metodę analizy dramatu z wykorzystaniem parametrów socjolingwistycz-
nych (płeć, pochodzenie społeczne czy wykształcenie) w odniesieniu do bohatera 
literackiego.

Trzy z wygłoszonych na konferencji referatów dotyczyły socjolektów. Elena Łu-
kaszaniec (Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku) zapoznała słuchaczy 
z dorobkiem rosyjskich badań nad socjolektami w referacie Русская социолектология: 
основные итоги и перспективы развития. Jako przykład jednego z aktualnych 
zagadnień badawczych przedstawiła analizę derywacji w żargonie przestępczym. 
Od problemów metodologicznych i terminologicznych rozpoczęła swoje wystąpie-
nie Zawodowe warianty języka w perspektywie socjolingwistycznej Ewa Kołodziejek 
(Uniwersytet Szczeciński), zaś jako ciekawy materiał badawczy wskazała polszczyznę 
policjantów i wojska. Bogdan Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) w re-
feracie Rola socjolektu szlacheckiego w dziejach polszczyzny skupił się na czynnikach 
językowo-kulturowych kształtujących socjolekt dawnej szlachty, takich jak poczucie 
odrębności, swoista religijność, poczucie ponadregionalnej wspólnoty językowej, 
specyficzna frazeologia itp. 

Konferencja pokazała rozmaite aspekty socjolingwistyki. Referaty poruszały kwe-
stię metodologii badań socjolingwistycznych, ukazywały języki słowiańskie zarówno 
w perspektywie historycznej, jak i współczesnej, omawiały dotychczasowy dorobek 
oraz prezentowały nowe zagadnienia badawcze i nowy materiał. Spotkanie języko-
znawców z różnych krajów było okazją do wymiany doświadczeń i zastanowienia się 
nad planami badawczymi. Aby kontynuować współpracę, Komisja Socjolingwistyki 
będzie spotykać się między kolejnymi kongresami slawistów. Następna konferencja 
naukowa Komisji odbędzie się w 2014 roku w Bydgoszczy.

Materiały konferencji zostaną wydane drukiem w serii „Biblioteka LingVariów”.

Mirosława Sagan-Bielawa
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Z Krakowa

Prezydium Oddziału PAN w Krakowie w dniu 24 iii 2011 r. zaakceptowało nowy skład 
Zarządu Komisji Językoznawstwa PAN na kadencję 2011–2014: prof. dr hab. Halina Kurek – 
przewodnicząca, prof. dr hab. Maria Strycharska-Brzezina – wiceprzewodnicząca, 
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prof. UJ, dr hab. Zofia Berdychowska – wiceprzewodnicząca, członkowie: prof. dr hab. Je-
rzy Reichan, dr hab. Maria Papierz.

W dniu 30 maja 2011 r. w sali Refektarza Kolegium Olszewskiego UJ odbyła się 
promocja ii, znacznie rozszerzonego wydania dzieła prof. Józefa Kąsia pt. Słownik 
gwary orawskiej, t. i: A–Ó, t. ii: P–Ż, Kraków 2011. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele władz wojewódzkich (wojewoda Stanisław Kracik) i miejskich Krakowa 
i Jabłonki Orawskiej, stowarzyszeń góralskich: Związku Podhalan i Towarzystwa 
Przyjaciół Orawy, LO w Jabłonce Orawskiej, środowisk naukowych i akademickich 
Poznania, Warszawy, Nowego Targu i (licznie) Krakowa. W okolicznościowych wy-
stąpieniach podnoszono wysokie walory warsztatu naukowego autora i jego dzieła 
(prof. prof. Bogus ław Dunaj, Jerzy Sierociuk, Halina Karaś), a przedstawiciele strony 
społecznej podkreślali znaczenie tego opus vitae prof. Kąsia dla wiedzy o kulturze 
ważnego polskiego regionu. Spotkaniu towarzyszyła muzyka góralska oraz oraw-
skie godki doktorantki z Wydziału Polonistyki UJ i dwu uczennic z dawnej szkoły 
średniej autora słownika. 

Od lutego do czerwca 2011 r. studenci z Koła Naukowego Glottodydaktyki Poloni-
stycznej Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie na Wydziale Polonistyki UJ re-
alizowali projekt naukowo-dydaktyczny pt. „Teraz polski!”, polegający na prowadzeniu 
indywidualnych zajęć z języka polskiego jako obcego i drugiego dla uczniów cudzo-
ziemskich i uczniów pochodzenia polskiego wychowanych za granicą z ośmiu kra-
kowskich szkół podstawowych i dwóch gimnazjów. Projekt, dobrze oceniony przez 
opiekunów naukowych (prof. Władysława Miodunkę i dr Annę Seretny) oraz dyrek-
torów szkół, będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym.

Prof. dr hab. Władysław Miodunka, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej 
w Świecie na Wydziale Polonistyki UJ, został członkiem Rady Języka Polskiego przy 
Prezydium PAN na kadencję 2011–2014.

Wyszły drukiem w środowisku krakowskim

Indeksy do „Opisu źródeł Słownika staropolskiego”, oprac. M. Frodyma, Kraków 2011.
J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, t. 1–2, Kraków 2011.
T. Kurdyła, Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przy

kładzie trzech wsi podkarpackich), Kraków 2011. „Biblioteka LingVariów” t. 12.
Polonica, xxxi, Kraków 2011.
M. Rak, Materiały etnograficzne z Podhala Ignacego Moczydłowskiego, Kraków 2011, 

„Biblioteka LingVariów” t. 11.
A. Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle 

badań ilościowych, Kraków 2011, s. 346, CD.

Jan Godyń
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Habilitacje i doktoraty na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2010/2011

A. Habilitacje

Kazimierz Sikora

B. Doktoraty

Tomasz Kurdyła, Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie mówionej 
mieszkańców Podkarpacia (na przykładzie Jaślisk i wsi okolicznych). 

 Promotor: prof. dr hab. Halina Kurek.

Monika Biesaga, Wykład z historii w świetle lingwistyki tekstu (na przykładzie prak
tyki akademickiej z lat 2006–2008).

 Promotor: prof. dr hab. Władysław Śliwiński.

Tamara Czerkies, Tekst literacki jako narzędzie w kształceniu językowym cudzo
ziemców (z uwzględnieniem sprawności czytania w języku polskim jako obcym). 

 Promotor: prof. dr hab. Władysław Miodunka.

Agnieszka Fluda-Krokos, Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w No-
wym wielkim Dykcjonarzu francusko-łacińsko-polskim Piotra Daneta i Franciszka 
Koli z lat 1743–45.

 Promotor: prof. dr hab. Aleksander Zajda.

Małgorzata Herchel, Językowokulturowy obraz świata wpisany w inskrypcje 
nagrobne cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich). 

 Promotor: prof. dr hab. Halina Kurek.

Viktoryia Hudyka, Słownictwo języka polskiego w Grodnie.
 Promotor: prof. dr hab. Bogusław Dunaj.

Małgorzata Kosińska-Zagajewska, Językowe obrazy katastrof naturalnych 
we współczesnej prasie polskiej na przykładzie powodzi stulecia w Polsce, fali tsu
nami w Azji PołudniowoWschodniej oraz huraganu Katrina w USA. 

 Promotor: prof. dr hab. Władysław Śliwiński.




