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stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych 

Opowiadam się za nadaniem dr Lidii Przymuszale stopnia naukowego doktora habilitowa-

nego nauk humanistycznych. W uzasadnieniu tej decyzji nie będę oceniał jej dorobku naukowego, 

ponieważ został on już poddany wszechstronnemu oglądowi krytycznemu recenzentów. Skoro 

końcowe konkluzje recenzentów są pozytywne, to bez wątpienia ów dorobek stanowi wystarcza-

jącą podstawę merytoryczną habilitacji. Chciałbym natomiast zarekomendować habilitantkę, cha-

rakteryzując jej sylwetkę jako badacza i długoletniego współpracownika. 

Z dr L. Przymuszałą współpracuję od niemal 20 lat, miałem więc sporo okazji, aby ją po-

znać w wielu rolach: jako moją doktorantkę, jako pracownika zakładu, którym kierowałem i w 

którego składzie rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną, jako długoletniego współpracownika w 

zespole badawczym. Już jako słuchaczka studium doktoranckiego i doktorantka ujawniła walory 

dobrze zapowiadającego się badacza, cechowała ją pasja poznawcza, systematyczność i konse-

kwencja. Dzięki tym cechom szybko i - co należy podkreślić - w terminie czterech lat, ukończyła 

i obroniła rozprawę doktorską, choć problematyka jej pracy nie należała do najłatwiejszych. Przy-

pomnę, że była to analiza stylistyczno-pragmatyczna XVII-wiecznych kazań Samuela Dambrow-

skiego. Temat wymagał poznania stanu i reguł dawnej polszczyzny, zrozumienia obszernego tek-

stu historycznego i sensownego ujęcia metodologicznego. Badania historycznojęzykowe nie cie-

szyły się już w tym czasie zainteresowaniem młodych badaczy ze względu na barierę chronolo-

giczną, z którą słabo sobie radzili. Dr L. Przymuszała z sukcesem pokonała te bariery. 

W pierwszym okresie pracy zawodowej pozostawała w kręgu zagadnień historycznojęzy-

kowych. Jako członkini Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii UO specjalizowała się 

w dydaktyce przedmiotów historycznojęzykowych, chociaż w skład jej pensum wchodziły rów-

nież przedmioty z zakresu polszczyzny współczesnej. W dydaktyce od początku radziła sobie 

bardzo dobrze. Jako moja podwładna okazała się osobą niekonfliktową, spolegliwą, tolerancyjną i 



odpowiedzialną, chociaż osobowością nie bez wad, do których należy zbyt nieśmiała inicjatyw-

ność na polu organizacyjnym. 

W kręgu problematyki historycznojęzykowej zapewne pozostałaby habilitantka do dziś, 

gdyby nie konieczność wzmocnienia zespołu naukowego, który powoływałem w roku 1998 do 

badań nad słownictwem gwar śląskich i redakcją „Słownika gwara śląskich". Dr L. Przymuszała 

została nakłoniona przeze mnie do zmiany problematyki badawczej i zajęcia się leksykografią. W 

zespole przepracowała 10 lat (1999-2009), a efektem jej pracy jest ponad 2000 haseł opublikowa-

nych w kolejnych tomach „Słownika gwar śląskich". Dzięki zaletom, które wymieniłem na po-

czątku swej wypowiedzi, stała się „filarem" zespołu. W pierwszych latach funkcjonowania zespo-

łu warunki pracy nad SGŚ nie należały do łatwych, pracownia była słabo wyposażona i słabo fi-

nansowana, mimo to habilitantka zawsze wywiązywała się z zadań terminowo. Z czasem podjęła 

też niełatwy, przede wszystkim ze względów materiałowych, temat habilitacyjny. Dokonany 

przez nią opis śląskich frazeologizmów ułatwia dalszą edycję SGŚ i jest niewątpliwie pozytyw-

nym wkładem do ogólnego dorobku polskiej frazeologii. 

Dotychczasowy rozwój dr L. Przymuszały określiłbym jako zrównoważony i stabilny. Nie 

mam wątpliwości, że sprawdzi się również w nowej roli samodzielnego pracownika naukowego, 

podejmując i realizując nowe zadania badawcze. 
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