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Dr Lidia Przymuszała po ukończeniu Studium Nauczycielskiego podjęła pięcioletnie 

studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (dziś Uniwersytet Opolski). 

Już w czasie studiów precyzowały się jej zainteresowania językoznawcze. Pracę magisterską, 

zatytułowaną Nazwy ulic Ostrowa Wielkopolskiego, napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. 

Feliksa Pluty. Uzyskała za nią wyróżnienie Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego. 

Jako doktorantka hospitowała i prowadziła polonistyczne zajęcia językoznawcze z 

gramatyki współczesnego języka polskiego, leksykologii i leksykografii oraz kultury języka 

polskiego. Studia doktoranckie ukończyła w terminie (1999 г.), obroniła rozprawę doktorską 

pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Wyderki. Rozprawa doktorska nosiła tytuł Struktura 

i pragmatyka „ Postylli" Samuela Dambrowskiego. Tym samym uzyskała stopień doktora 

nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego. Została zatrudniona na 

stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Instytutu Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Praca w tym zakładzie, kierowanym przez prof. dr. hab. 

Bogusława Wyderkę, a także uczestnictwo (1999-2009) w zespole prowadzącym prace nad 

Słownikiem gwar śląskich w pracowni Słownika w PIN - Instytucie Śląskim w Opolu 

wyraźnie ukształtowało jej drogę naukową. 

Działalność naukowo-badawcza 

Habilitantka przedstawiła do oceny jako swoje osiągnięcie (zob. art. 16 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
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zakresie sztuki, (Dz. U nr 65, poz. 595 ze zm.) publikację stanowiącą zwarte opracowanie 

frazeologii śląskiej zatytułowane Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w 

gwarach śląskich (Opole 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego) oraz zbiór 

artykułów, które układają się w cykl Ze studiów nad frazeologią i leksyką śląską. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora zainteresowania naukowe Habilitantki skupiały się 

wokół zagadnień stylistyczno-historycznych i genologicznych, onomastycznych, leksykalno-

semantycznych, leksykograficznych. Pierwszy nurt zajmował wiele miejsca w Jej badaniach 

także i później, oprócz rozprawy doktorskiej dotyczącej tejże problematyki, napisała kilka 

artykułów poświęconych analizie stylu i wyznaczników gatunkowych XVII-wiecznej postylli 

i kazań, z których większa część powstała w okresie podoktoratowym i została opublikowana 

w tomach i seriach znaczących w środowisku językoznawczym - można tu wymienić choćby: 

Językowe wyznaczniki XVII-wiecznej postylli popularnej (na przykładzie postyll A. Gdacjusza 

i S. Dambrowskiego) w I tomie ważnej serii genologicznej Gatunki mowy i ich ewolucja pod 

red. D. Ostaszewskiej (2000), Modlitwa w strukturze kazania (na przykładzie XVII-wiecznych 

postyll) w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" (2009) czy Pragmatyczne 

determinanty XVII-wiecznej postylli popularnej we wrocławskiej serii „Język a Kultura" 

(2012). Wśród tekstów wydanych w tamtym czasie można też zwrócić uwagę na recenzje 

publikacji naukowych sporządzane przez L. Przymuszałę („Poradnik Językowy", „Kwartalnik 

Opolski"), świadczące o wnikliwej lekturze dokonań innych naukowców. 

Warto podkreślić, że już w tamtym okresie, co wiązało się z Jej pracą na 

Uniwersytecie Opolskim w zakładzie pod kierunkiem prof. В. Wyderki i w pracowni 

Słownika gwar śląskich, coraz więcej publikacji i wystąpień konferencyjnych poświęcała 

frazeologii gwarowej, w tym przede wszystkim śląskiej. 

Monograficzne opracowanie Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w 

gwarach śląskich oraz monograficzny cykl artykułów Ze studiów nad frazeologią i 

leksyką śląską 

Te opracowania monograficzne przedstawiła dr Lidia Przymuszała jako główne 

osiągnięcie naukowe umożliwiające Jej staranie się o stopień doktora habilitowanego. 
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Już na samym początku omówienia działalności badawczej dr Lidii Przymuszały 

warto powiedzieć, że Habilitantka zajęła się dziedziną, która do tej pory nie została w sposób 

właściwy i dostateczny opracowana. W jednym z artykułów {Stan badań nad polską 

frazeologią gwarową opublikowanym w 2011 r. w ostrawskiej serii „Studia Slavica") 

przytacza szczegółową bibliografię dotychczasowych artykułów i prac poświęconych temu 

zagadnieniu, pokazując też ilościowy wzrost tego typu publikacji w ostatnim okresie i 

omawiając najważniejsze spośród nich. Zatem tekst ten stanowi nieocenioną pomoc dla 

wszystkich, którzy chcieliby się tymże zagadnieniem parać obecnie i w przyszłości. Podobny 

charakter - bez bibliografii - ma interesujący przegląd (tym razem w zbiorze Kalejdoskop 

tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, wydanym w Opolu, co ułatwia dostęp doń 

czytelników polskich) zatytułowany Śląska frazeologia gwarowa - rekonesans badawczy. W 

artykule przytoczone zostały nie tylko opracowania frazeologii, ale także zbiory 

frazeologizmów i przysłów, z których badacz może korzystać. 

Z owych tekstów i z zamieszczonej w pierwszym z nich bibliografii wyraźnie wynika, 

iż do tej pory nie doczekała się opracowania frazeologia w gwarach śląskich (jedynym w 

zasadzie wyjątkiem jest tekst H. Borka). Tę lukę zaczęła systematycznie wypełniać L. 

Przymuszała. W Jej dorobku składającym się na monograficzny cykl znajdują się zarówno 

artykuły przeglądowe, zawierające przedstawienie metodologii i teoretycznych podstaw 

badań, jak i takie, w których Autorka podejmuje problematykę szczegółową. Do pierwszej 

grupy zaliczyć należy np. artykuł Synonimia związków frazeologicznych (na przykładzie 

materiału gwarowego) z 2007 г., w którym wprawdzie szczegółowej analizie poddaje 

Autorka wybrany zbiór frazeologizmów (z dominantą znaczeniową 'bić, uderzać'), jednak 

pierwsza część tekstu zawiera klarowne wyjaśnienie tego, co chce za synonimiczne 

frazeologizmy uważać. Przystosowuje zatem ustalenia na temat synonimiczności (jak sama 

pisze, obszerne w literaturze przedmiotu) do materiału frazeologicznego, co z kolei nie 

stanowi częstej perspektywy w badaniach nad frazeologią tym bardziej gwarową. Podobnie 

należałoby potraktować tekst Ginące i żywe tradycje ludowe w świetle frazeologii gwarowej z 

2011 r. Habilitantka ustosunkowuje się do pojęcia tradycji, pokazując dwojaki system 

zależności między nim a językiem. Z Jej perspektywy tradycja jest transmitowana poprzez 

język, język jest elementem składowym procesu przekazu „z przeszłości do teraźniejszości", z 

drugiej strony, za pomocą języka, środków językowych, do których niewątpliwie należy 

leksyka i frazeologia utrwalone zostają i w odpowiednich momentach odtwarzane elementy, 

„które - jak pisze Autorka - (z różnych względów nie dotarły do następnych pokoleń i nie 
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zostały włączone do życia nowych generacji" (s. 133), zachowania, obrzędy, praktyki 

kulturowe. Druga część artykułu to analiza, pogrupowanych wokół konkretnych praktyk 

(pozdrowienia, pożegnania, formy adresatywne, dwojenie, trojenie), formuł językowych oraz 

sposobów objaśnień owych formuł przez rozmówców. Jej artykuł pokazuje wspólne dla 

całego Górnego Śląska tendencje rozwojowe (a właściwie też zanikowe - „trojenie"), które ja 

sama opisywałam choćby w Mowie Górnoślązaków... w stosunku do przemysłowej części 

regionu. Tę samą problematykę - śląskich zwrotów adresatywnych - podjęła Habilitantka 

wcześniej w tekście Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich (2008), który 

należy traktować jako materiałowe przygotowanie do późniejszych uogólnień i całościowych 

konstatacji. Z kolei wstępne zestawienie i omówienie śląskich powitań i pożegnań znaleźć 

można w artykule „ Racz Pan Bóg żegnać ", czyli o formułach powitań i pożegnań w gwarze 

śląskiej także z 2008 roku, choć w tym przypadku polemizowałabym z Autorką co do Jej 

interpretacji fragmentu pracy Małgorzaty Marcjanik, będącej - jak pisze Ona sama -

inspiracją do napisania tego właśnie artykułu („Do podjęcia tytułowego tematu skłoniła mnie 

praca Małgorzaty Marcjanik...", s. 223). Jestem przekonana, iż w przytoczonym przez L. 

Przymuszałę fragmencie M. Marcjanik odnosi swoją ocenę do konkretnej formuły z 

komponentem miłego/dobrego dnia - bez względu na to, czy występuje ona w takiej formie 

jądrowej, czy też rozszerzonej o czasownik życzę... L. Przymuszała zaś stwierdzenie o 

„obcości" wyrażone przez M. Marcjanik odnosi całościowo do „rodzimej tradycji formuł o 

charakterze życzącym" (s. 223), przeciwstawiając się takiej interpretacji. Jednak pomimo tego 

niewłaściwego w moim przekonaniu wprowadzenia do problematyki, analizy konkretnych 

formuł powitalnych i pożegnalnych wyekscerpowanych z kartoteki Słownika gwar śląskich są 

i przekonujące, i ciekawe. 

Grupa tekstów będących przede wszystkim analizami materiałowymi to choćby: 

Narodziny i śmierć we frazeologii gwarowej (na przykładzie materiału śląskiego) (2007), z 

załączonym zestawem frazeologizmów o wspólnym znaczeniu 'być w ciąży' i 'umrzeć', „Być 

mieszkiem szaśniony" - o przypadłościach umysłu po śląsku (2009), z zestawem 

frazeologizmów oznaczających choroby psychiczne. 

Trzeba dodać, że także w takich, zdawałoby się czysto materiałowych, tekstach 

przeglądowych, zawiera Autorka uwagi ogólniejsze, пр. o zakresach tabu w kulturach 

ludowych (w tym w śląskiej) i językowych sposobach eufemizacji, także poprzez 

przemilczenie. Dotyczy to obu wspomnianych tekstów - przyczyny i sposoby eufemizacji 

pokazuje L. Przymuszała i w odniesieniu do narodzin i śmierci, i w stosunku do mówienia o 
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chorobach, szczególnie psychicznych. Teksty te zawierają zrównoważoną dawkę analiz 

formalnych i semantyczno-leksykalnych omawianych związków. Jest to zatem analiza 

wieloaspektowa, świadcząca o dobrym przygotowaniu Autorki do podjętych badań. Ważne 

też, że teksty kończy podsumowaniami, konkluzjami, które umiejętnie łączą przyjęte 

założenia z wnioskami z oglądu szczegółowego konkretnych jednostek językowych. 

Wartością samą w sobie są umieszczane w artykułach L. Przymuszały prawie zawsze 

pełne zestawienia omawianych w nich jednostek - czy to frazeologizmów (jak te wskazane 

wcześniej), czy pojedynczych leksemów, jak choćby w tekście O „marasie" i „roztomajtych 

marasiarzach" w gwarach śląskich. Studium językoznawcze (2012). Pozwala to czytelnikowi 

na konfrontację spostrzeżeń Autorki z możliwymi własnymi przemyśleniami - L. 

Przymuszała stwarza po temu możliwości i budzi tym większe zaufanie do swoich uwag, bo 

nie pokazuje tylko pojedynczych elementów pasujących doraźnie do koncepcji, ale umieszcza 

je na pełnym tle porównawczym. Imponująco przedstawia się zbiór analizowanych jednostek 

związanych z piciem alkoholu - aż 470! - w artykułach (z częściowo powtarzanymi 

treściami, co wymusza materiał) „Łate na late bić, a gorzolke pić! Śląska leksyka i 

frazeologia bachiczna (2011), Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej, cz. I (2012) 

i cz. II (2013) oraz Śląska leksyka i frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle 

porównawczym) (2013). Pierwsze trzy z wymienionych artykułów nie mają osobnego 

zestawienia na końcu, ale całe grupy jednostek są przytoczone w odpowiednich miejscach 

tekstu. Praca Autorki jest tu imponująca. Zestawienie zawarła L. Przymuszała w ostatnim z 

nich. Artykuł ten przynosi też ciekawe porównanie ilościowe i jakościowe frazeologii i 

leksyki gwarowej i potocznej ogólnopolskiej z zakresu - jak pisze Autorka - dwóch „pól 

leksykalno-semantycznych o znaczeniach 'pijak' oraz 'pić alkohol w nadmiarze'" (s. 245). 

Habilitantka analizuje i liczy precyzyjnie wyekscerpowane ze słowników jednostki, 

pokazując, iż tylko 7% to nazwy wspólnoodmianowe. To, co niezwykle interesujące - co 

zresztą cechuje w zasadzie wszystkie Jej rozważania - to odniesienia do tradycji kulturowej i 

umiejętność wskazywania odniesień do wierzeń i praktyk kulturowych, które dziś, nawet dla 

osób „śląskojęzycznych" mogą być już całkiem nieznane, niejasne i nieprzejrzyste. Posłużę 

się przykładem z przypisu 23. umieszczonego na s. 246 tego artykułu: „Np. frazeologizm pić 

jak dęga, w którym gwarowy leksem dęga znaczy tyle co 'tęcza', nawiązuje do ludowego 

przekonania, że tęcza pije wodę - na tej podstawie prognozowano rychły deszcz". Zapewne 

większość dzisiejszych użytkowników śląszczyzny, szczególnie tych mieszkających w 
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miastach, nie zna tego zwrotu w ogóle. Docenić więc należy szczegółowość rozważań 

Autorki. 

W swoich tekstach Autorka często odnosi analizowane jednostki i ich budowę oraz 

semantykę do etymologii i tekstowych poświadczeń z wcześniejszych epok, dając też 

historyczne tło „ogólnopolskie", choć może lepiej byłoby powiedzieć, że chodzi o tło z 

innych regionów. Nasuwa mi się tu tylko pewien postulat - sugerowałabym uwzględnienie w 

nieco większym stopniu współczesnych znaczeń pewnych leksemów, które mając 

rozszerzoną, zwężoną, przesuniętą dominantę znaczeniową w języku ogólnym, wpływają 

obecnie, w dobie upowszechnienia języka ogólnego (edukacja, media itp.), na rozszerzanie, 

zwężanie i przesuwanie dominant znaczeniowych także w homonimach i synonimach 

gwarowych. Klasycznym wręcz przykładem dla przynajmniej niektórych regionów Górnego 

Śląska jest wyraz cham, który pod wpływem ogólnopolskim (potocznym, rzecz jasna) zmienił 

znaczenie (poszerzył) ze skąpca na określenie człowieka niestosownie się zachowującego. 

Podobnie (uwaga dotyczy artykułu O „marasie" i „roztomajtych marasiarzach" w gwarach 

śląskich. Studium językoznawcze), ze względu na ogólne poszerzenie znaczeń leksemów brud, 

brudy (lm ma także znaczenie abstrakcyjne dotyczące zachowań ludzkich) i w śląskich 

nazwach osób o ogólnym znaczeniu 'człowiek brudny', 'kobieta brudna' owo przesunięcie w 

znaczeniu z konkretnego na metaforycznie abstrakcyjne następuje. Warto i pod tym kątem 

spojrzeć na zebrane przykłady, gdyż zmiany w materii gwarowej bywają dość silne. Fakt, że 

wymagałoby takie podejście dodatkowych badań, wyjścia poza eksplorację słownikową i 

uzupełnienie zawartych tam poświadczeń tekstowych, często historycznych, o nowe zbiory. 

Można zatem potraktować analizy Habilitantki jako punkt odniesienia do badań 

współczesnych - warto jednak byłoby, by w niektórych swoich tekstach (jak ten o brudzie) 

Lidia Przymuszała ten aspekt choćby punktowo zaznaczyła. Oczywiście, brak takiego 

całkiem współczesnego odniesienia w niczym nie umniejsza niezwykle pozytywnej oceny 

rzetelności, ścisłości i wagi Jej ustaleń. Liczba przywoływanych frazeologizmów, 

pojedynczych leksemów i ich tekstowych poświadczeń czyni Jej teksty krokiem milowym w 

opisie śląskiej leksyki i frazeologii. 

Zwieńczeniem dotychczasowych zainteresowań Habilitantki śląską frazeologią 

gwarową jest Jej Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach 

śląskich. Jego założenia, metodologię, zasady redakcyjne wyłożyła na łamach „Biuletynu 

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" w artykule zatytułowanym O koncepcji 
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„ Słownika frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich ", tekst ten 

stanowi również wstęp do Słownika. 

Autorka już na początku opisu założeń metodologicznych bardzo wyraźnie podkreśla 

(i wybór swój uzasadnia), iż stworzony przez nią słownik nie jest słownikiem dyferencyjnym. 

Jak pisze, słownik notuje „ogół związków frazeologicznych zarejestrowanych w mowie 

mieszkańców Śląska. [...] Słownik zawiera więc zarówno jednostki dyferencyjne, 

charakterystyczne tylko dla gwary, jak i frazeologizmy wspólnoodmianowe, występujące 

również w polszczyźnie ogólnej" (s. VII). L. Przymuszała chce bowiem zaprezentować 

frazeologię śląską czy może lepiej używaną przez Ślązaków w całej jej krasie, nie 

ograniczając jej i nie zubażając. Zamysł to dobry, jednak zabrakło w wykonaniu pewnego 

doprecyzowania. Autorka pisze we wstępie, iż słownik „ma charakter dokumentacyjny i 

otwiera szerokie możliwości prowadzenia dalszych badań. Może służyć badaniom 

konfrontującym frazeologię śląską z frazeologią innych gwar oraz z frazeologią języka 

ogólnego" (s. VII). Prosiłoby się zatem, żeby dyferencyjne hasła słownikowe były w jakiś 

sposób oznaczone, wskazane. W związku z tym, że - jak sama wskazuje to L. Przymuszała -

frazeologia gwarowa ,jest swoistym rezerwuarem elementów archaicznych" (s. VII), czasem 

trudno odróżnić archaiczne jednostki ogólne od wyraźnie gwarowych. Oczywiście, dla 

badaczy, specjalistów, językoznawców zajmujących się frazeologią znających zasób 

ogólnopolski czy też zbiory frazeologizmów innych gwar taka dyferencjacja nie powinna być 

problemem (choć wskazania Autorki w wielu przypadkach stanowiłyby ułatwienie), jednak 

brak ten zawęża możliwości interpretacyjne kręgu mniej wyspecjalizowanych odbiorców. A 

Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich wart jest 

upowszechnienia, gdyż bogactwo materiału, jaki zawarła w nim Habilitantka, jest naprawdę 

imponujące. Słownik może służyć nie tylko badaczom, ale wszystkim użytkownikom i 

miłośnikom śląszczyzny, jej propagatorom i promotorom. Wszak i w polszczyźnie ogólnej 

widać wyraźnie postępujący zanik znajomości frazeologii, szczególnie dawnej, nawiązującej 

do realiów przyrodniczych i wiejskich, a w jeszcze większym stopniu dotyczy to odmian 

regionalnych, które coraz bardziej rozpływają się w polszczyźnie ogólnej, zwłaszcza gdy jej 

użytkownicy i one same ze wsi przenoszą się do miast (sporej części Górnego Śląska sytuacja 

taka dotyczy wyjątkowo mocno). Uwagi te wszak nie umniejszają w niczym wartości 

dokumentacyjnej i naukowej ścisłości omawianego opracowania leksykograficznego. Praca 

wykonana przez Lidię Przymuszałę godna jest najwyżej pochwały - wystarczy powiedzieć, 
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że kartoteka, z której korzystała Habilitantka liczy „blisko milion fiszek" (s. VIII), a 

przejrzała je wszystkie. 

Autorka przyjmuje szerokie rozumienie frazeologizmu, włącza w zakres 

frazeologizmów także wyrażenia przyimkowe, choć często prezentuje je dwukrotnie 

(celowo): raz jako wyrażenie przyimkowe, powtórnie jako element zwrotu, czyli w 

połączeniu z odpowiednim czasownikiem. Jest to podejście właściwe, pozwala czytelnikowi 

na odnalezienie hasła w zależności od przypisanej we własnym rozumieniu wagi w strukturze 

formalnej związku komponentu czasownikowego. Usuwa L. Przymuszała poza obręb 

dociekań przysłowia, co również należy uznać za decyzję słuszną, są one bowiem zazwyczaj 

bardziej archaiczne i na pewno zdecydowanie rzadziej używane niż typowe frazeologizmy. 

Nie do końca wszak - przy szerokim rozumieniu frazeologizmów - rozumiem decyzję 

Autorki o pominięciu „związków z konstytutywnym członem nominalnym przystosowanych 

do pełnienia funkcji rzeczowników" (s. XI). Jest to wybór Habilitantki, z którym można 

polemizować, jednak jest on na tyle klarowny, że nie może z kolei budzić wątpliwości 

interpretacyjnych. Bardzo wysoko oceniam wszelkie decyzje analityczne i interpretacyjne 

Habilitantki - wykazała się ogromną wiedzą, intuicją językową i językoznawczą oraz 

sumiennością i rzetelnością. Słusznie jako metodę prezentacji haseł wybrała Autorka 

uznawanie za hasło słownikowe całego frazeologizmu (a nie wybranego komponentu 

struktury formalnej) i alfabetyczny układ z uwzględnieniem pauz między wyrazami 

tekstowymi. Taka metoda prezentacji jest zdecydowanie bliższa naturalnej percepcji 

frazeologizmów, a to jest ważne - na co już wcześniej zwracałam uwagę - choćby dla 

odbiorców niespecjalistów (a oni też koniecznie powinni po ów słownik sięgnąć). 

Artykuły i rozprawy naukowe z innych obszarów tematycznych 

Po doktoracie Lidia Przymuszała kontynuowała także badania rozpoczęte wcześniej. 

Przede wszystkim opracowała i przygotowała do druku monografię, której podstawę 

stanowiła rozprawa doktorska. Monografia nosi tytuł Struktura i pragmatyka „Postylli" 

Samuela Dambrowskiego (Opole 2003), zawiera rozważania stylistyczne, składniowe, 

genologiczne. Jest ważnym dla regionu przypomnieniem niezwykle popularnego w 

poprzednich wiekach, a dziś zapomnianego dzieła protestanckiego kaznodziei. 
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Ważną częścią dorobku Lidii Przymuszały są opracowane przez Nią hasła do Słownika 

gwar śląskich pod red. B. Wyderki. Autorka pracowała przy redakcji i wydaniu 11 tomów 

Słownika (w latach 2000-2009), opracowała 2052 hasła (łącznie 381 stron, czyli 25,3 arkusza 

wydawniczego). Sam Słownik jest dziełem wybitnym, dokładnym i niezwykle potrzebnym. 

Zainteresowanie etnolektem śląskim w ostatnim dwudziestopięcioleciu wzrosło niepomiernie. 

Zaowocowało to wydaniem kilkunastu słowników śląskich, śląsko-polskich, śląsko-

niemiecko-angielskich, tworzonych przez amatorów. Należy docenić te wysiłki, wynikają one 

z potrzeby serca i są ważnym rezerwuarem przechowywania ginących, zapominanych form, 

wyrazów, frazeologizmów, znaczeń. Jednak niezwykle istotne było powstanie słownika 

naukowego z obszerną dokumentacją tekstową i - przede wszystkim - geograficzną. Ten 

wysiłek został podjęty przez zespół prof. В. Wyderki - należy dodać: wysiłek fizyczny 

(przeglądnięcie miliona fiszek) i intelektualny. Przegląd haseł autorskich L. Przymuszały 

pozwala stwierdzić, iż znakomicie wpisała się ona w prace zespołu. 

Warto tu dodać, że swoje doświadczenia z pracy nad tym wielotomowym dziełem 

leksykograficznym przeniosła Autorka potem do swojego autorskiego Słownika 

frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich - zamieszczając w nim 

również i dokumentację tekstową i geograficzną a takiego opracowania do tej pory nie było 

nawet w formie wycinkowej. Dla Śląska (Górnego Śląska) to zadanie tym ważniejsze, że 

zróżnicowanie terytorialne etnolektu (górno)śląskiego (leksykalne, ale też morfologiczne i 

fonetyczne) jest wyjątkowo silne, wciąż się utrzymuje i wzbudza zainteresowanie 

użytkowników, badaczy i postronnych obserwatorów. 

Istotne z tego punktu widzenia są kolejne opracowania Habilitantki - jak np. złożone 

do druku teksty Śląski etos pracy a jego obraz w języku czy Chodzenie jako element ludowej 

codzienności (na materiale frazeologii śląskiej) - w których wykonuje kolosalną pracę, 

zbierając śląskie i ogólnopolskie wyrazy i związki frazeologiczne z tego samego pola 

semantycznego, analizuje je i interpretuje. Pomimo tego, iż Habilitantka w wielu swoich 

publikacjach wciąż broni się przed stworzeniem słownika frazeologii gwarowej w układzie 

semantycznym (tak i we wstępie do Słownika frazeologizmów i typowych połączeń 

wyrazowych w gwarach śląskich, i w złożonym do druku artykule O postulatach gwarowego 

słownika frazeologicznego w układzie semantycznym), wskazując z jednej strony potrzebę 

jego zaistnienia, z drugiej zaś wszelkie przeszkody i ograniczenia, można uznać, iż swymi 

publikacjami konsekwentnie zmierza w takim kierunku. Jak sama pisze, , już samo stworzenie 

listy, katalogu znaczeń jako punktu wyjścia do dalszych prac będzie [...] nie lada 
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wyzwaniem" (s. 10-11). Badania L. Przymuszały i Jej kolejne artykuły o leksyce i frazeologii 

z kolejnych pól semantycznych ('picie alkoholu', 'nazwy osób pijących alkohol', 'praca', 

'chodzenie', 'narodziny', 'śmierć', 'powitania', 'pożegnania') będą stanowić nieocenioną 

pomoc dla autora przyszłego śląskiego słownika frazeologicznego w układzie semantycznym. 

* * * 

Większość przedstawionych przez Lidię Przymuszałę w dorobku artykułów to 

wystąpienia konferencyjne (jest ich od doktoratu 19), jednak trzeba podkreślić, że publikacje 

pokonferencyjne to często zwarte monograficzne prace wieloautorskie o spójnej myśli 

przewodniej, wydawane są najczęściej w znaczących, recenzowanych i - jeśli chodzi o 

czasopisma - punktowanych tomach. Poza tym same konferencje to wydarzenia 

ogólnopolskie i międzynarodowe, organizowane przez ważne ośrodki akademickie, 

specjalizujące się w problematyce będącej punktem zainteresowań Habilitantki. 

Osiągnięcia dydaktyczne 

Dr Lidia Przymuszała jako adiunkt na Uniwersytecie Opolskim prowadzi zajęcia 

różnego typu: konwersatoria, ćwiczenia, wykłady, a także seminaria licencjackie. Są to 

zajęcia językoznawcze z zakresu współczesnego języka polskiego i historii języka polskiego. 

Brała udział w zespołach przygotowujących sylabusy do przedmiotów polonistycznych, 

opracowała sylabus do autorskiego przedmiotu: wybrane zagadnienia frazeologii. Była 

lektorką języka polskiego jako obcego podczas opolskiej letniej szkoły języka i kultury 

polskiej dla cudzoziemców. Prowadzi też emisję głosu - warto tu dodać, że jest to osoba, 

która przykłada wagę do podnoszenia swych kwalifikacji i kompetencji, w roku akademickim 

2003-2003 odbyła kurs, który dał Jej uprawnienia do wykładania tego przedmiotu. 

Habilitantka była promotorką 9 prac licencjackich, obecnie kieruje trzema. Jest 

powoływana jako recenzentka prac licencjackich (13) i magisterskich (11). Jest wysoko 

oceniana przez studentów w ankietach, a także przez bezpośredniego przełożonego, prof. 

Bogusława Wyderkę. 
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Działalność organizacyjna i popularyzatorska 

Dr Lidia Przymuszała jest członkiem różnych komisji i jednostek uniwersyteckich: 

reprezentuje niesamodzielnych pracowników nauki w Radzie Wydziału, uczestniczy w 

pracach komisji wyborczych i komisji rekrutacyjnych na różne kierunki studiów. 

Oprócz tego aktywnie uczestniczy w działaniach różnych towarzystw, stowarzyszeń i 

innych instytucji, których działalność związana jest z problematyką interesującą L. 

Przymuszałę. Świadczy o tym fakt, że nie tylko jest członkiem tych instytucji (Opolskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego), ale pełni też 

różnorakie funkcje w ich władzach i w zespołach organizatorów: była przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, pełniła 

funkcję sekretarza LXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbywał 

się w Opolu, współorganizowała Opolski Festiwal Nauki. 

Konkluzja 

Dr Lidia Przymuszała jest osobą której dokonania należy ocenić bardzo wysoko. 

Przede wszystkim Jej ogromnej pracy badania śląskoznawcze zawdzięczają opracowanie 

materiału, który jest jednym z istotniejszych dla poznania, ale i zachowania kulturowego 

dziedzictwa tego regionu. Godne powtórnego podkreślenia jest wielkie zaangażowanie 

Habilitantki w prowadzone badania, konsekwencja metodologiczna, wyważone proporcje 

pomiędzy ustaleniami teoretycznymi i interpretacyjnymi a prezentacją materiałową i analizą 

formalną. 

Biorąc pod uwagę wysoką ocenę dotychczasowego dorobku naukowego Habilitantki, 

a także duże doświadczenie dydaktyczne, stwierdzam, że dr Lidia Przymuszała wniosła 

znaczny, oryginalny wkład autorski w rozwój badań śląskoznawczych, 

historycznojęzykowych i z zakresu genologii lingwistycznej i spełnia tym samym warunki 

stawiane przez Ustawę osobom starającym się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk humanistycznych. 

Osiągnięcia Habilitantki spełniają kryteria określone 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 i stanowią 
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podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie wniosku o nadanie dr Lidii Przymuszale 

stopnia doktora habilitowanego. Wnioskuję więc do Komisji Habilitacyjnej, a za jej 

pośrednictwem do Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego o nadanie dr 

Lidii Przymuszale stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. 

Katowice, 5 sierpnia 2014 r. 
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