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Ocena osiągnięć naukowych i recenzja dorobku naukowego 
oraz dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 

dr Lidii Przymuszały w związku z ubieganiem się Habilitantki o nadanie Jej 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych 

w dyscyplinie językoznawstwo 

I. Sylwetka Habilitantki 

Dr Lidia Przymuszała, adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii 

Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, wywodzi się z ośrodka naukowego o 

bogatych tradycjach leksykograficznych i dialektologicznych. 

Pracę magisterską pt. „Nazwy ulic Ostrowa Wielkopolskiego" przygotowała w roku 

1995 pod kierunkiem naukowym prof, dra hab. Feliksa Pluty, a następnie po ukończeniu 

studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego obroniła 

rozprawę doktorską „Struktura i pragmatyka Postylli Samuela Dambrowskiego", uzyskując 

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego. Od 1 

października 1999 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Języka 

Polskiego i Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. W latach 

1999-2009 była związana z PIN-Instytutem Śląskim w Opolu, z pracownią gwar śląskich, i 

jako członek zespołu pracowała przy redagowaniu haseł do „Słownika gwar śląskich". 

Już po przeczytaniu wzorowo przygotowanego autoreferatu widać, że jest to osoba 

niezwykle precyzyjna, staranna i bardzo kompetentna. Dalsze wgłębianie się w lekturę prac 

naukowych opinię tę potwierdza i umacnia. 

II. Ocena osiągnięcia naukowego 

Przedstawione w wykazie bibliografii materiały opublikowane po doktoracie w latach 

1998-2013, to łącznie 41 pozycji, w tym: rozprawa habilitacyjna, książka podoktorska. 22 
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artykuły naukowe, 11 obszernych (liczących łącznie 381 stron) zestawień haseł w 11 tomach 

„Słownika gwar śląskich", 2 recenzje i 4 artykuły przyjęte do druku. Z wymienionych wyżej 

pozycji jako składniki osiągnięcia naukowego wytypowanego do oceny w związku z 

postępowaniem habilitacyjnym, dr Lidia Przymuszała wskazała zbiór jednorodnych 

tematycznie prac pod wspólnym tytułem „Ze studiów nad frazeologią i leksyką śląską", na 

który składają się: książka „Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w 

gwarach śląskich (Opole 2013, stron 503) oraz 14 artykułów naukowych dotyczących 

struktury, semantyki i metodologii badań frazeologii i leksyki obszaru śląskiego. 

Wskazany do oceny cykl prac wraz z książką habilitacyjną składa się na zwartą 

metodologicznie i treściowo całość materiałową i koncepcyjną, realizowaną z zastosowaniem 

nowoczesnych narzędzi badawczych. Jest to dorobek ważny i cenny pod względem wartości 

naukowej i założeń metodologicznych. 

1. Dorobek naukowy - prace autorskie 

Przegląd dorobku naukowego dr Lidii Przymuszały pozwala wydzielić w Jej 

podoktorskich rozważaniach kilka nurtów tematycznych, rozwijanych konsekwentnie od 

początku pracy naukowej, z jednakową dokładnością i znajomością przedmiotu badań. 

Jako główne wymienimy: 

1) nurt badań leksykalno-semantycznych, 

2) nurt badań leksykograficznych, 

3) nurt badań frazeologiczno-dialektologicznych, połączonych z analizami 

etnolingwistycznymi, 

4) nurt badań stylistyczno-historycznych i genologicznych. 

Na szczególną uwagę zasługują trzy z wymienionych nurtów (leksykalno-semantyczny, 

leksykograficzny i frazeologiczno-dialektologiczny), i one są przedmiotem dalszej oceny. 

Tworzą zwartą i trudną do odrębnej kwalifikacji całość, bowiem obejmują kolejno 

nawarstwiające się problemy, determinowane przez poszerzające się materiałowo i 

metodologicznie pole badawcze. 

W obszernym obszarze zainteresowań leksykologicznych i leksykograficznych, 

ogólnie nazwanych leksykalno-semantycznymi i frazeologiczno-dialektologicznymi, a 

skupionych na badaniach leksyki i frazeologii gwarowej, mieszczą się szczegółowe 

opracowania o charakterze teoretyczno-metodologicznym (np. „Stan badań nad frazeologią 

gwarową" - 2011, „Śląska frazeologia gwarowa - rekonesans badawczy" - 2011, „O 

koncepcji „Słownika frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich" 
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- 2012, „Fiszka terenowa jako źródło do badań dialektologicznych" - w druku. „O 

postulatach gwarowego słownika frazeologicznego w układzie semantycznym" - w druku), 

jak i prace interpretacyjno-materiałowe o nastawieniu leksykologicznym i 

etnolingwistycznym (np. „Synonimia związków frazeologicznych (na przykładzie materiału 

gwarowego)" - 2007, „Narodziny i śmierć we frazeologii gwarowej (na przykładzie materiału 

śląskiego)" - 2007, „Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich" - 2008, „Racz 

Pan Bóg żegnać, czyli o formułach powitań i pożegnań w gwarze śląskiej" - 2008, ..Być 

mieszkiem szaśniony - o przypadłościach umysłu po Śląsku" - 2009, „O Marasie i 

roztomajtych marasiarzach w gwarach śląskich. Studium językoznawcze" - 2012, „Śląska 

leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej". Cz. I - 2012, cz. II - 2013, „Śląska leksyka i 

frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle porównawczym)" - 2013). Zaletą tych 

opracowań, jak i książki „Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w 

gwarach śląskich" jest włączenie frazeologizmów w szeroko pojętą kulturą regionu, z 

obrzędowością wierzeniami i oceną społeczną zamkniętą w mentalności i tradycji 

wspólnotowej Śląska (por. także m. in.: „Ginące i żywe tradycje ludowe w świetle frazeologii 

gwarowej" - 2011 czy „Śląski etos pracy a jego obraz w języku" - w druku). 

Przegląd wyżej wymienionych prac prowadzi do konstatacji, że dr Lidia Przymuszała 

jest wierna swoim zainteresowaniom naukowym, a za przedmiot rozważań wybiera problemy 

interesujące i ważne z punktu widzenia zachowań językowych użytkowników języka, ale 

niełatwe do analizy. 

Przegląd podoktorskiego dorobku naukowego dr Lidii Przymuszały wyraźnie 

wskazuje na rozwój naukowy, charakteryzujący się przejściem od artykułów 

przedstawiających wybrane fakty językoznawcze do rozpraw teoretycznych, opartych na 

bogatym materiale. Są to prace solidne warsztatowo, wykorzystujące nowoczesne 

metodologie, opatrzone bogatą literaturą przedmiotu i świadczące o dużej wiedzy 

Habilitantki. 

2. Autorski udział w opracowaniach zbiorowych 

Dr Lidia Przymuszała jest członkiem zespołu opracowującego „Słownik gwar 

śląskich" i w związku z tym jest Autorką części haseł słownikowych. Prace leksykograficzne 

związane ze „Słownikiem gwar śląskich" zasługują na szczególną uwagę, bo na ich bazie 

rozwinęły się frazeologiczne zainteresowania Habilitantki. W latach 2000-2009 opracowała 

2052 hasła (łącznie 381 stron tekstu) zgrupowane w jedenastu tomach Słownika. 
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3. Książka habilitacyjna 

Nie ulega wątpliwości, że największe osiągnięcie naukowe dr Lidii Przymuszały 

stanowi obszerne opracowanie zatytułowane „Słownik frazeologizmów i typowych połączeń 

wyrazowych w gwarach śląskich" (Opole 2013). Oceniając omawianą książkę w kontekście 

wcześniejszych prac Pani dr Lidii Przymuszały, nie mam najmniejszych wątpliwości, iż 

stanowi ona ukoronowanie dorobku naukowego Habilitantki po uzyskaniu przez Nią stopnia 

naukowego doktora. 

„Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich" 

notuje frazeologizmy występujące w mowie mieszkańców Śląska rozumianego jako 

„historycznie ukształtowany region etniczno-językowy, którego granice wyznacza obszar 

zwartego osadnictwa rdzennej ludności posługującej się rodzimym dialektem" (ze Wstępu do 

„Słownika gwar śląskich", t. I, Opole 2000, s. XII), a zatem jednostki frazeologiczne 

charakterystyczne tylko dla gwary, jak i frazeologizmy wspólnoodmianowe. notowane w 

polszczyźnie ogólnej. Podstawę materiałową stanowi około 7 tysięcy frazeologizmów (w tym 

6947 samodzielnych haseł oraz dodatkowo ich warianty i poświadczenia) wyekscerpowanych 

z kartoteki Słownika gwar śląskich, zarówno stałych związków frazeologicznych, jak i 

łączliwych oraz porównań frazeologicznych. Całość została zebrana na 503 stronach i 

pogrupowana zgodnie z przyjętą praktyką leksykograficzną: z hasłem zawierającym 

frazeologizm i jego znaczenie lub znaczenia, dokumentacją w postaci przywołanych cytatów, 

specyfikacją geograficzną odsyłającą do określonego obszaru lub miejscowości, i źródła 

leksykograficznego. 

Słownik wpisuje się w nowoczesną metodologię badań gwaroznawczych. z 

wyeksponowaną problematyką regionalną oraz przemyślaną prezentacją i interpretacją 

materiału egzemplifikacyjnego. Jest dziełem wyjątkowym na polskim gruncie 

dialektologicznym. W pełni przychylam się do opinii Recenzenta prof, dra hab. Jerzego 

Tredera piszącego, że jest to dzieło „znaczące, ważne nie tylko dla dialektologii i frazeologii, 

ale ogólnie ważne dla językoznawstwa polskiego i zarazem dla kultury polskiej [...]. Dzieło 

zapowiada się znakomicie i jednocześnie [...] inicjuje samoistne leksykograficzne 

opracowanie polskiej frazeologii dialektalnej, a więc « p o d r o d z e » wyznaczać będzie 

standardy" (z autoreferatu s. 12-13). Dodałabym jeszcze, że do przygotowania takiego 

słownika potrzebna jest pełna determinacji dyscyplina badawcza i ogromna wiedza 

teoretyczna. Oba te elementy są wyraźne w naukowych dociekaniach Habilitantki. która 

stworzyła dzieło unikatowe w polskiej frazeologii i leksykologii gwarowej. Wskażę tu tylko 

na kilka powodów tak wysokiej oceny, chociaż można by wymienić ich więcej. 
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Po pierwsze - w pełni kompetentne zapanowanie nad całością obszernego materiału 

frazeologicznego z regionu, który jest specyficznym, a gwara funkcjonuje tu na specjalnych 

zasadach. 

Po drugie - frazeologizmy znacznie trudniej jest opisywać niż inne jednostki 

językowe. 

Po trzecie - tak ogromną pracę, w pełni kompetentną naukowo i zwartą 

metodologicznie wykonała jedna osoba. 

I wreszcie - jest to pierwszy słownik tego typu w polskiej dialektologii, a także 

pierwszy z zastosowaniem nowej metodologii. Opracowanie wpisuje się w badania takich 

wybitnych uczonych, jak m.in. Anna Tyrpa czy Jerzy Treder. 

Słownik ma zwartą i spójną budowę, ma charakter niedyferencyjny. co stanowi jego 

dodatkową zaletę. Toruje drogę podobnym badaniom na innych obszarach Polski. Jest. co 

prawda, co najmniej kilkanaście opracowań książkowych z tego zakresu, ale poza Kaszubami, 

żaden z dialektów nie doczekał się tak obszernego słownikowego zestawienia 

frazeologizmów, o tak wyraźnym rysie regionalnym. 

Dr Lidia Przymuszała przedstawiła opracowanie nowoczesne metodologiczne i 

inspirujące twórczo. Praca wnosi nowe, ciekawe ustalenia dotyczące systematyzacji 

frazeologizmów w przestrzeni gwarowej, do tej pory niedostatecznie rozpoznanej. Praca 

otwiera nowe możliwości interpretacyjne, w tym badania związane z geografią i semantyką 

frazeologizmów, i badania konfrontatywne na różnych obszarach dialektalnych oraz między 

odmianami języka, z włączeniem frazeologii regionalnej w nurt syntez i uogólnień 

dotyczących roli i miejsca frazeologii gwarowej w systemie ogólnym języka. 

4. Konkluzja 

Recenzowana rozprawa jest poważnym osiągnięciem naukowym, a podjęty temat jest 

ważny dla badań językoznawczych w ogóle. Poszerza i uzupełnia oraz znacząco wzbogaca 

naszą wiedzę o nowe, nieznane dotąd informacje, zapisane i opracowane niezwykle 

precyzyjnie, z zastosowaniem nowych rozwiązań metodologicznych. 

Podsumowując dotychczasową drogę naukową dr Lidii Przymuszały warto zwrócić 

uwagę na jej systematyczny rozwój. Dorobek po doktoracie jest oryginalny i twórczy oraz 

wnosi do nauki nowe propozycje metodologiczne. W pełni spełnia wymagania habilitacyjne, 

w tym znacznego wkładu Autorki w rozwój językoznawstwa. Warto też podkreślić, że są to 

publikacje w punktowanych czasopismach polskich, a Habilitantka jest często cytowana w 

pracach naukowych. 
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III. Inne formy aktywności naukowej 

1. Działalność dydaktyczna 

Dr Lidia Przymuszała jest doświadczonym pracownikiem naukowym o szerokiej i 

wszechstronnej działalności dydaktycznej, bardzo wysoko ocenianej przez studentów i 

przełożonego. Prowadzi (lub prowadziła) zajęcia dydaktyczne (według opracowanych 

programów autorskich) z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, gramatyki 

historycznej języka polskiego, historii i rozwoju języka polskiego, wiedzy o historii języka 

polskiego, odmian języka polskiego, leksykologii z leksykografią, emisji głosu, kultury 

żywego słowa, kultury wypowiedzi, kultury języka polskiego oraz wybranych zagadnień 

frazeologii. Była promotorką 9 prac licencjackich i recenzentką 24 prac (11 magisterskich i 

13 licencjackich). Pod Jej kierunkiem prace licencjackie przygotowują 3 osoby. Wielokrotnie 

pełniła funkcję tutora. 

2. Udział w projektach badawczych 

Od roku 1999 dr Lidia Przymuszała bierze udział w pracach zespołowych nad 

„Słownikiem gwar śląskich", koordynowanych przez prof, dra hab. Bogusława Wyderkę w 

ramach trzech kolejnych grantów KBN: 1999-2002, 2004-2006, 2007-2012. 

3. Międzynarodowe lub krajowe konferencje 

Habilitantka uczestniczyła, wygłaszając referaty, w 19 konferencjach naukowych: w 

10 międzynarodowych odbywających się w Polsce (Warszawa 2011, 2013, Łódź 2011. 

Katowice 1999, Gniezno 2004, Opole 2005, 2008, Toruń 2006, Pokrzywna 2008. Kamień 

Śląski 2009). i w 9 krajowych (m. in.: Karpacz 2010, Pokrzywna 2009, 2011, 2012. Opole 

2008, Lublin - Baranów Sandomierski 2009, 2013). 

4. Członkostwo krajowych lub międzynarodowych towarzystw naukowych 

Dr Lidia Przymuszała jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz 4 innych 

towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa 

Miłośników Języka Polskiego, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego 

Towarzystwa Ludoznawczego, w którym w latach 2005-2012 pełniła funkcję 

przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału PTL. 
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5. Popularyzacja nauki 

Dr Lidia Przymuszała aktywnie współpracuje z mediami, promując problematykę 

frazeologiczną dialektologiczną, historycznojęzykową i poprawnościową. Na uwagę 

zasługują m. in. wywiady dla: Gościa Niedzielnego, Nowej Trybuny Opolskiej, czasopisma 

„Ewangelik". 

IV. Działalność organizacyjna 

W zakresie działalności organizacyjnej należy wymienić udział w organizowaniu 

konferencji naukowych (sekretarz ogólnopolskiego LXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Naukowego i współorganizator Opolskiego Festiwalu Nauki), udział w posiedzeniach Rady 

Wydziału, koordynację programu USOS w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa, 

przewodniczenie Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału PTL, wielokrotnie pełnione 

funkcje członka Wydziałowej Komisji Wyborczej i sekretarza Komisji Rekrutacyjnej w 

Instytucie Filologii Polskiej oraz prowadzenie lektoratów dla cudzoziemców w ramach letniej 

Szkoły Języka i Kultury Polskiej. 

V. Podsumowanie 

Pani dr Lidia Przymuszała należy do grona polskich językoznawców o wyraźnie 

sprecyzowanych zainteresowaniach naukowych, z konsekwentnie rozwijaną polityką 

badawczą wpływającą na obecny kształt polskiej dialektologii i leksykografii, a także 

wnoszącą nowe spojrzenie na dotychczasowe badania i znaczny wkład w rozwój uprawianej 

przez siebie dyscypliny. 

Habilitantka, jako członek zespołu słownikowego, ma wyraźnie ukształtowaną 

metodologię prac słownikowych i wyrobioną potrzebę ochrony i zachowania dziedzictwa 

językowego i kulturowego jako dobra nie tylko regionalnego, ale ogólnonarodowego. Jest 

doświadczonym badaczem, dobrze przygotowanym merytorycznie do podjęcia obowiązków 

samodzielnego pracownika naukowego. Reprezentuje nowoczesną orientację metodologiczną, 

z powodzeniem łącząc teorię z umiejętnością wnikliwej analizy materiału empirycznego. 

Całokształt osiągnięć naukowo-badawczych i organizacyjnych dr Lidii Przymuszały, 

ze szczególnym uwzględnieniem wskazanego przez Habilitantkę osiągnięcia naukowego -

cyklu prac pt. „Ze studiów nad frazeologią i leksyką śląską", składającego się z książki 

„Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich (Opole 

2013, stron 503) oraz 14 artykułów - pozwala na sformułowanie jednoznacznej pozytywnej 

opinii. 
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Sprawdziła się jako autorka artykułów do „Słownika gwar śląskich", a udział w 

licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych jest dodatkowym dowodem Jej 

aktywności naukowej. Jej prace wnoszą trwały wkład nie tylko do frazeologii i leksykologii 

gwarowej, ale ogólnie do językoznawstwa polskiego. Porusza problemy trudne, ale 

jednocześnie ważne użytecznie, analizowane z niesłychaną wnikliwością badawczą, z 

zastosowaniem nowoczesnego aparatu metodologicznego i bogatą dokumentacją 

materiałową. 

Zarówno wskazane osiągnięcie naukowe, jak i dorobek naukowy, dydaktyczny i 

organizacyjny Pani dr Lidii Przymuszały, odpowiadają wymogom ujętym w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 

1165) i uzasadniają wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie nadania dr Lidii Przymuszale 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 

j ęzykoznawstwo. 

Lublin. 6 sierpnia 2014 r. 


