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dorobku i osiągnięcia naukowego pani dr Magdaleny Pudy-Blokesz 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, 

wykonana na zlecenie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

  

 

1. Najważniejsze fakty z życiorysu zawodowego kandydatki 

 

Doktor Magdalena Puda-Blokesz pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii 

Polskiej (w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej) Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tu w 2006 r. ukończyła studia 

magisterskie z zakresu filologii polskiej oraz obroniła w 2011 r. rozprawę doktorską pt. 

Frazeologia pochodzenia mitologicznego w języku polskim (na materiale leksykografii XX i 

XXI wieku) (recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Andrzej Maria Rogala-Lewicki i prof. dr 

hab. Wojciech Chlebda). Zarówno pracę magisterską, jak i rozprawę doktorską habilitantka 

przygotowała pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Koziary; miała więc okazję uczyć się 

warsztatu filologicznego od najlepszych. 

Magdalena Puda-Blokesz współpracuje z krakowskim oddziałem Towarzystwa 

Miłośników Języka Polskiego, Komisją Frazeologiczną Komitetu Językoznawstwa PAN, 

angażuje się również w wykraczające poza jej macierzystą uczelnię przedsięwzięcia naukowe 

(współpraca z badaczami z Uniwersytetu w Ostrawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu). 
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Habilitantka prowadzi na macierzystej uczelni na kilku kierunkach studiów (filologia 

polska, kulturoznawstwo i wiedza o mediach, logopedia, italianistyka) różne typy zajęć 

dydaktycznych o charakterze językoznawczym (zwłaszcza z obszaru lingwistyki 

synchronicznej): gramatyka opisowa języka polskiego, leksykologia i leksykografia, 

frazeologia, semantyka, aksjologia, stylistyka praktyczna, pragmalingwistyka, 

socjolingwistyka, analiza językowo-stylistyczna. W ramach seminarium licencjackiego 

opiekowała się dwoma pracami; zrecenzowała też do tej pory kilkanaście prac dyplomowych. 

Udziela się przy opracowywaniu sylabusów do różnych przedmiotów oraz zajmuje się – poza 

pensum – działalnością glottodydaktyczną. Jej praca dydaktyczna jest wysoko oceniana przez 

przełożonych i studentów. Habilitantka bierze także udział w zagranicznych wyjazdach 

dydaktycznych w ramach programu Erasmus+, co wpływa na podwyższenie jej kwalifikacji 

pedagogicznych. 

 

 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

 

Jako osiągnięcie wynikające z art. 219 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) habilitantka 

zgłosiła monografię pt. Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii 

funeralnej, Kraków 2021, ss. 249 (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego). 

Recenzentami wydawniczymi byli specjaliści w zakresie podjętej tematyki: prof. Ewa 

Rudnicka (UW) i prof. Adam Siwiec (UMCS). 

Książkę rozpoczyna wprowadzenie, w którym wskazano metodologiczną przestrzeń 

analiz – nurt lingwistyczno-kulturowy, w szczególności zaś chrematonomastyka kulturowa (w 

wersji użytkowej, a ściślej marketingowej) oraz krótko omówiono przedmiot badań, 

podstawowe cele badawcze i strukturę studium. Co ważne, Autorka, zasłynąwszy 

wcześniejszymi wartościowymi opracowaniami z zakresu frazeologii pochodzenia 

mitologicznego, już we wstępie uświadamia czytelnika, że studium stanowi kontynuację jej 

badań nad dziedzictwem antycznym w polszczyźnie; można je więc uznać za swego rodzaju 

zwieńczenie tematyki podjętej jeszcze przed uzyskaniem doktoratu. 
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Część I została poświęcona omówieniu badań nad recepcją antyku i starożytnych 

mitologii w polskiej tradycji, problematyce mitologizmów w badaniach językoznawczych 

(autorka powołuje się tu na swoje wcześniejsze ustalenia) i pozycji leksyki mitologicznej w 

polskiej chrematonimii funeralnej. Odwołując się do głównych cech branży pogrzebowej oraz 

ustaleń onomastów (m.in. M. Biolik, A. Gałkowskiego, M. Graf, A. Siwca, E. Rudnickiej, E. 

Rudnickiej-Firy, M. Rutkiewicz-Hanczewskiej, M. Świtały-Chedy), scharakteryzowano 

specyfikę nazw firm pogrzebowych i ich miejsce w przestrzeni kulturowo-użytkowej oraz 

urzędowej. Przynależność badanych nazw do tych dwóch pól komunikacyjnych implikuje 

szereg problemów badawczych, o czym niejednokrotnie wspomina się w książce. Pokazano 

wreszcie rolę mitologizmów w nazwach zakładów pogrzebowych, stawiając tezę o silnej 

obecności dziedzictwa mitologicznego zarówno w polszczyźnie ogólnej, jak i w jej warstwie 

nominacyjnej. Teza ta zostanie w kolejnych partiach opracowania dogłębnie omówiona i w 

sposób właściwy udowodniona. 

Lektura tej części pracy przekonuje, że Autorka, podjąwszy problematykę z zakresu 

chrematonimii funeralnej, mimo iż weszła na teren wcześniej już rozpoznany (por. opracowania 

E. Badydy, E. Rudnickiej-Firy), była w stanie w wielu miejscach go twórczo i z powodzeniem 

wyeksplorować. Przeprowadzone bowiem w dalszej części książki analizy miejscami 

zaskakują czytelnika wszechstronnością oglądu i drobiazgowością opisu, co być może wynika 

z niezbyt obszernej  podstawy materiałowej (399 jednostek, które zostały wyselekcjonowane z 

2427 nominacji wyekscerpowanych z Panoramy Firm i z 3105 nominacji obecnych w 2018 r. 

w bazie Polskiej Klasyfikacji Działalności; warunkiem koniecznym do uwzględnienia w bazie 

materiałowej była obecność mitologizmu w strukturze danej nominacji). Ten dość niewielki 

korpus umożliwił badaczce wielowymiarowość analiz, ale stał się też źródłem powtórzeń 

pewnych treści, a w kilku miejscach także nadinterpretacji, o czym wspomnę później. 

Druga, zasadnicza część monografii została poświęcona analizie i interpretacji 

jednostek nazewniczych. Tym razem już szczegółowo omówiono przedmiot opisu, przyjętą 

metodologię i rozstrzygnięcia terminologiczne. Następnie dokonano prezentacji w formie 

słownikowej poszczególnych chrematonimów funeralnych (zawierających komponent w 

postaci mitologicznego: teonimu, toponimu, zoonimu, antroponimu i apelatywu). Opis 

kolejnych mitologizmów w funkcji firmonimu został zbudowany analogicznie: komponent 
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mitologiczny, np. Hades, jego etymologia oraz mitologiczne odniesienia (często bardzo 

rozbudowane, chyba nie zawsze potrzebnie), wykaz chrematonimów z danym komponentem, 

np. Usługi Pogrzebowe Hades Anna Czaja (nominacje te zawierają prócz obligatoryjnego  

mitologizmu elementy w mniejszym lub większym stopniu fakultatywne: deskrypcję typu 

Usługi Pogrzebowe itd. oraz antroponim – zazwyczaj nazwisko właściciela firmy) i komentarz. 

Składa się on z danych liczbowych, ewentualnych modyfikacji mitologizmu, np. Hades : Aades 

: Ades, charakterystyki realizacji modelu nominacyjnego i funkcji mitologizmu w nazwie 

firmy, a także danych na temat rozmieszczenia terytorialnego nominacji. 

Po obszernej (zawierającej blisko 100 stron) słownikowej części książki zamieszczono 

najistotniejszy rozdział interpretacyjny, w którym dokonano charakterystyki firmonimów 

mitologicznych w zebranych chrematonimach funeralnych. W opisie tym uwzględniono aspekt 

genetyczny, frekwencyjny, onomastyczny, semantyczno-pragmatyczny i funkcjonalny. 

Szczegółowo omówiono również zróżnicowanie w obrębie wieloskładnikowego charakteru 

chrematonimów funeralnych z mitologizmami, typy deskrypcji (tu zaskakujące jest użycie w 

niektórych nominacjach jednostek typu salon, biuro czy centrum, co świadczy moim zdaniem 

nie tyle o rozszerzaniu zakresów ich użycia w chrematonimii marketingowej, ile o swego 

rodzaju próbie przełamywania tabu) i zestawień antroponimicznych. 

Skupiając się na aspekcie genetycznym firmonimów właściwych (zwanych logonimami 

lub markonimami) wyrażonych za pomocą komponentu o proweniencji mitologicznej, autorka 

klasyfikuje zebrany materiał w zależności od mitologicznego źródła (mitologia grecka, 

rzymska, egipska, formy wywodzące się z różnych mitologii) i omawia w odniesieniu do 

różnych typów motywacji (asocjacyjno-konotacyjnej, mitologicznej itd.). Przyznaje 

jednocześnie, iż konfrontacja jej pomysłów interpretacyjnych z zamysłami osób nadających 

nazwy okazała się zabiegiem trudnym i mało skutecznym (na maile rozesłane do różnych 

przedsiębiorstw pogrzebowych, w których poproszono o wyjaśnienie motywów nadania danej 

nazwy, otrzymano zaledwie jedną odpowiedź). M. Puda-Blokesz zwróciła również uwagę na 

zabieg stylizowania nazw na jednostki obce na poziomie graficznym w celach marketingowych 

(rezygnacja z dobrze osadzonych i przyswojonych form typu Styks, Feniks na rzecz Styx, 

Fenix). 
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Kolejna część (niezbyt fortunnie pod względem stylistycznym zatytułowana: „Aspekty 

popularności i częstotliwości występowania”) opracowania została poświęcona 

uwarunkowaniom ilościowym zebranych nazw. Ustalono, że najpopularniejsze firmonimy 

mitologiczne w zebranej podstawie materiałowej to te wywodzące się z mitologii greckiej: 

Hades, Charon, Styks. 

W ważnej części o aspekcie onomastycznym zebranych nazw wskazano ich miejsce w 

badaniach nad sferą proprialną oraz podstawową cechę komponentów mitologicznych, które 

każdorazowo, stając się elementem rozbudowanego chrematonimu, dotykane są zjawiskiem 

transonimizacji. Badaczka dostrzega jeszcze jedną istotną właściwość badanych nazw 

(należących do klas: od najliczniej reprezentowanych teonimów, np. Hades i toponimów, np. 

Styks, poprzez zoonimy, np. Feniks i antroponimy, np. Minos, po apelatywa, np. obol), która 

wiąże się z procesem swego rodzaju wtórnej onimizacji. Mitologiczna nazwa własna opatrzona 

szeregiem właściwości konotacyjnych przechodzi do zasobu eponimów, po czym jest 

ponownie wykorzystywana jako tworzywo nominacyjne, np. Herkules > herkules ‘człowiek o 

niezwykłej sile fizycznej; siłacz, atleta’ > nazwa przedsiębiorstwa pogrzebowego z 

mitologizmem Herkules. Na zjawisko to zwróciła wcześniej uwagę Ewa Rudnicka. 

Podrozdział dotyczący aspektu semantyczno-pragmatycznego zebranych 

chrematonimów koncentruje się na ich potencjale konotacyjnym, który ma szczególne 

znaczenie marketingowe. Wyróżniono tu trzy kategorie nazw: 1) zawierające mitologizm 

konotujący treści funeralne, np. Charon, 2) pośrednio konotujące treści funeralne, np. Arkadia, 

3) „raczej niekonotujące treści funeralnych”, np. Ares. Z przeprowadzonych analiz można 

wnioskować, że używane w chrematonimii funeralnej mitologizmy budują stały rezerwuar 

kulturowy, głęboko tkwią w społecznej pamięci, wobec czego w wielu przypadkach pierwotne 

uwikłania nazwy (związane bądź niezwiązane z tematyką funeralną) odgrywają drugorzędną 

rolę w procesie nominacyjnym. Kreator – nadawca nazwy sięga po nazwę-etykietę konotującą 

nie tyle świat antyczny, ile ogólnie tematykę funeralną. Ważnym ustaleniem autorki jest 

konstatacja: „Z pragmatycznego punktu widzenia domniemaną intencją nadawcy nazwy raczej 

była chęć pozostania w modnej konwencji nazewniczej, w której sięga się po obcobrzmiące, 

jednak zakorzenione w kulturze onimy o mitologicznej proweniencji, mające przede wszystkim 

pełnić funkcję dystynktywną, odróżniającą i wyróżniającą firmę na rynku funeralnym” (s. 195). 
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Ciekawą grupą mitologizmów wykorzystywanych w chrematonimach pogrzebowych są 

te, które konotują negatywne treści tanatologiczne, np. Cerber, Tartar. Ma rację M. Puda-

Blokesz, twierdząc, że „efekt negatywnych konotacji, które mogą powstać w umyśle odbiorców 

chrematonimu, nie jest zamierzony przez jego nadawcę” (s. 195). Po raz kolejny widać, że dla 

autorów nazw mitologizmy nie ewokują konkretnych treści, które wiązałyby się ze znajomością 

starożytnych mitologii, lecz stanowią rodzaj luźno związanej z mitologią etykiety i są 

odzwierciedleniem mody nazewniczej. Z faktem tym wiąże się również nominacyjne 

wykorzystywanie paramitologizmów, tylko formalnie przypominających mitologizmy 

właściwe. 

Pisząc o aspekcie funkcjonalnym zebranych firmonimów, badaczka, skupiwszy się nad 

typami motywacji, która stała u źródeł sięgnięcia po te jednostki w procesie nazewniczym, 

podkreśla nadrzędność funkcji aksjologicznej. Nazwa bowiem pośrednio wartościuje daną 

firmę i świadczone przez nią usługi. Autorka dostrzega też specyfikę rynku funeralnego, gdzie 

nazwa nie jest najistotniejsza. Wybierając przedsiębiorstwo, zainteresowani kierują się 

rekomendacją znajomych, rejonowością i kompleksowością usług. Trudno się zresztą temu 

dziwić w kontekście tak skrajnych sytuacjach życiowych, do jakich należą uroczystości 

pogrzebowe. 

W dalszej kolejności omówiono realizacje modelu nominacyjnego w polskiej 

chrematonimii funeralnej i miejsce firmonimów mitologicznych w strukturze nazw (trafniej 

byłoby tę część połączyć z fragmentem poświęconym charakterystyce chrematonimów jako 

form wieloskładnikowych). Dostrzeżono perswazyjno-promujący charakter najliczniejszych 

nominacji z inicjującym mitologizmem. Dokonano wreszcie charakterystyki rozmieszczenia 

badanych nominacji na mapie Polski. 

Całość wieńczy dobrze napisane podsumowanie, w którym zebrano i uogólniono 

wnioski płynące z analiz cząstkowych. Zakończenie stanowi domknięcie klamry 

kompozycyjnej, otwartej we wprowadzeniu, a dotyczącej braku nawiązań do religii katolickiej 

w chrematonimii funeralnej w przeciwieństwie do dziedzictwa mitologii antycznych. 

Właściwie było to wiadomo jeszcze przed przystąpieniem do badań, zatem czy w ogóle istniała 

potrzeba opracowania takiego drobiazgu językoznawczego, jakim są chrematonimy funeralne? 

(pytanie pozostawiam w zawieszeniu). 
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Lektura książki Magdaleny Pudy-Blokesz skłania do kilku refleksji i prowokuje pytania. 

Przede wszystkim można się zastanawiać, co właściwie spowodowało, że autorka sięgnęła po 

tematykę funeralną, która wciąż – i chyba dobrze – jest objęta mocnym tabu społecznym i 

językowym. We wstępie napisano, że do podjęcia badań nad spuścizną mitologiczną w polskiej 

chrematonimii funeralnej zainspirowały badaczkę takie fakty, jak wartość dziedzictwa 

antycznego i specyfika rynku funeralnego. Z pewnym zdziwieniem (ale też uznaniem) 

podchodzę do wyboru tego przygnębiającego problemu badawczego, z którym autorka 

poradziła sobie w sposób satysfakcjonujący. Książka wnosi szereg ciekawych spostrzeżeń z 

obszaru onomastyki kulturowej, choć w warstwie teoretycznej przełomowa nie jest. Nawiązuje 

do wypracowanych i sprawdzonych ujęć, co w badaniach językoznawczych bywa praktyką 

częstą i oczywistą. Przyznam, że jestem przeciwnikiem mnożenia teorii i terminów, które 

zazwyczaj nic nowego nie wnoszą do analiz. Istotny jest kontekst kulturowy, który zajmuje 

sporo miejsca w monografii (choć nie wszystkie uwagi z tego zakresu są potrzebne, zwłaszcza 

niektóre rozbudowane komentarze dotyczące mitologicznych uwikłań nazw). Komentarze te 

mogą mieć wszakże walor dydaktyczny, ponieważ w sposób syntetyczny, bazujący na bogatej 

literaturze, omówiono kilka ważnych zagadnień (recepcja antyku w Polsce, mitologizmy w 

badaniach językoznawczych, chrematonomastyka marketingowa). 

Autorka, wskazując przynależność badanych nazw do dwóch typów przestrzeni 

komunikacyjnej (urzędowego i komercyjno-marketingowego), pomija problem ich 

funkcjonowania w stylu potocznym, w codziennej komunikacji (np. modyfikacja nazw, próby 

eufemizowania itd.), co budzi pewien niedosyt. Zagadnienie to wiązałoby z przeprowadzeniem 

dodatkowych badań, ale na pewno podniosłoby wartość analiz. 

Sporo moich wątpliwości ze względu na kilka sformułowań o charakterze 

nadinterpretacyjnym budzi rozdział dotyczący geografii badanych chrematonimów. Po 

pierwsze, należało się zastanowić, czy w ogóle aż tak rozległa charakterystyka regionalna była 

potrzebna. Czy w ogóle czemuś służyła? Po drugie, nasuwają się inne pytania. Czy można 

wyrokować na temat większej lub mniejszej trwałości dziedzictwa antycznego w 

poszczególnych częściach kraju, zwłaszcza na przykład w kontekście powojennych i 

najnowszych ruchów migracyjnych, przemieszczania ludności wiejskiej do miast itd.? Jaki 

jeszcze może mieć wpływ sposób kształcenia w zaborze rosyjskim na wykorzystywanie lub 
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niewykorzystywanie mitologizmów w nazwach przedsiębiorstw pogrzebowych? Wnioski 

zawarte w tej części studium powinny być prezentowane z większą ostrożnością (jeśli w ogóle), 

z czego – co ważne – Autorka zdaje sobie jednak sprawę, kończąc tę partię rozważań 

sformułowaniem o hipotetyczności zaproponowanych konstatacji (s. 216). Zbyt daleko idące 

interpretacje zdarzają się również w innych miejscach książki. Nie wydaje mi się, na przykład, 

by w świadomości nazywających firmę chrematonimem z jednostką Argus istniała wiedza o 

konotacjach nazwy z czujnością i podejrzliwością (s. 135). 

Za największy mankament publikacji uważam stosunkowo wąski zakres materiału 

złożonego z niespełna 400 nominacji, które dało się łatwo wyekscerpować z baz internetowych. 

Wybiórczy ogląd tylko niektórych stosunkowo krótkich (w porównaniu z recenzowaną 

rozprawą) artykułów poświęconych chramtonimii przekonuje, że charakteryzowane w nich 

korpusy pod względem ilościowym prezentują się podobnie (np. K. Burska, Nazwy autorskich 

wypieków w polskich show kulinarnych, „Prace Językoznawcze”, 1, 2021 – 300 nazw, A. 

Myszka, Od deskrypcji określonej do ergonimu – galicyjskie nazwy przedsiębiorstw, [w:] 

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki społeczne, Kraków 2018 – 397 nazw), a nawet 

znacznie przekraczają pod kątem ilościowym materiał analizowany w książce (np. H. 

Grochola-Szczepanek, Nazwy obiektów noclegowych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, 

[w:] Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki społeczne, Kraków 2018 – 700 nazw). Jeśli 

jeszcze wspomnę, że również habilitacyjna monografia Artura Gałkowskiego nt. różnych klas 

chrematonimów (A. Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej…, Łódź 2008) 

opierała się na prawie 10 tysiącach nazw, to przedstawione do oceny osiągnięcie nie wygląda 

imponująco. Dodam, że jako historyk języka zawsze doceniam trud włożony w zgromadzenie 

materiału badawczego. Skromny zbiór nominacji umożliwił jednak autorce wielostronną i 

dogłębną charakterystykę językową (co jest znacznym atutem monografii i w pewnej mierze 

rekompensuje niedostatki materiałowe). Wszechstronność i skrupulatność opisu stała się wszak 

przyczyną sygnalizowanych wcześniej powtórzeń niektórych treści – zwłaszcza dotyczących 

sposobów pozyskania materiału, jego struktury, mitologicznych uwikłań nazw, niepotrzebnych 

ponownych przywoływań motywacji pewnych chrematonimów, informacji o częstotliwości 

typów nominacyjnych (s. 101, 156, 202, 207). 
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Książka ma także wiele mocnych stron, pozytywnie świadczących o autorce, jej 

warsztacie, rozeznaniu w literaturze przedmiotu, pedanterii i umiejętności syntetyzowania, o 

czym już wspomniałem. O dojrzałości badawczej świadczy powoływanie się na własne 

ustalenia na temat mitologizmów, świadomość słabych stron materiału i – co chciałbym 

szczególnie podkreślić – konsekwentne i precyzyjne operowanie terminami. Odstępstwa na tym 

polu są sporadyczne: na s. 52 użyto wyrażenia materiał onomastyczny zamiast onimiczny, 

ponadto wobec niejasności terminu dyskurs należałoby, decydując się na jego zastosowanie, go 

dookreślić lub z niego zrezygnować – autorka pisze o dyskursie urzędowym (s. 155) (czy nie 

chodzi o styl?). 

Z drobnych usterek merytorycznych wskazałbym następujące: na s. 125 formę Leta 

określono jako błędną fleksyjnie, mimo że to typowe, seryjne przyswojenie morfologiczne, 

spotykane w literaturze specjalistycznej (gr.-łac. nazwy żeńskie na -e od czasów 

najdawniejszych włączano do deklinacji samogłoskowej), zamiast o cząstce ks (s. 129) lepiej 

byłoby mówić o połączeniu liter (cząstka nie jest co prawda terminem, ale w polskiej tradycji 

językoznawczej odsyła raczej do poziomu słowotwórczego). 

Monografia została bardzo porządnie opracowana pod względem językowo-

stylistycznym (właściwie nie zauważyłem uchybień w tym zakresie, poza kilkoma 

powtórzeniami i jedną niezręcznością stylistyczną: „… mimo iż Herkules pochodzi z języka 

łacińskiego”, s. 146) oraz edytorskim. Wartość publikacji podnoszą wpływające na jej 

czytelność zestawienia tabelaryczne, wykresy, wzorowo sporządzona bibliografia, wykazy 

źródeł, tabel i wykresów, indeks nazw osobowych. Szkoda tylko, że książka rozpadła się  przy 

pierwszym jej otwarciu, ale o to pretensje należy już mieć do Wydawnictwa UP. 

Podsumowując tę część recenzji, stwierdzam, że monografia habilitacyjna Magdaleny 

Pudy-Blokesz, będąca swego rodzaju zwieńczeniem dociekań autorki nad dziedzictwem 

mitologicznym w polszczyźnie współczesnej, to – mimo kilku krytycznych uwag – przyzwoite 

studium z zakresu onomastyki uzualnej w jej odmianie chrematonimicznej, które wnosi kilka 

ważnych nowych ustaleń z zakresu tego obszaru badań językoznawczych. Spełnia tym samym 

wymogi osiągnięcia naukowego, wymaganego we wniosku o otrzymanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego. 
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3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych oraz działalności 

organizacyjnej i popularyzatroskiej 

 

Habilitantka na początku swej drogi naukowej zainteresowała się frazeologią 

współczesnej polszczyzny (najpierw pochodzenia biblijnego, później mitologicznego) i do 

chwili obecnej pozostała wierna tej tematyce. Jej dorobek (opublikowana wersja doktoratu pt. 

Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim, Kraków 2014, Collegium Columbianum, kilka 

artykułów: Mitologizmy frazeologiczne w wybranych źródłach leksykograficznych…, 

Mitologizmy frazeologiczne (nieobecne) we współczesnych opracowaniach frazeologicznych i 

paremiologicznych…, Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego w języku polskim (zasób, 

stan i perspektywy opisu)…) oraz ustalenia na tym polu mają charakter ważny i bezsprzeczny. 

W wartościowej książce doktorskiej badaczce udało się w oparciu o dostępne słowniki ustalić 

zbiór frazeologizmów pochodzenia mitologicznego w języku polskim, zaproponować autorską 

definicję mitologizmu, a wreszcie omówić kwestię wariancji tego typu jednostek. Z monografią 

o frazeologizmach łączy się wydana w serii Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka 

Polskiego bardzo pożyteczna publikacja leksykograficzna pt. Po nitce do kłębka. Mały słownik 

mitologizmów frazeologicznych języka polskiego, Kraków 2015). 

Frazeologia pochodzenia antycznego i różne jej aspekty (geneza i etymologia, 

wariantywność, ujęcie konfrontatywne, kontekst historyczny, socjolingwistyczny, 

pragmatyczny, aksjologiczny, projekt bazy internetowej mitologizmów frazeologicznych) to 

główny (i niestety jedyny) temat zainteresowań habilitantki, która publikuje w uznanych 

czasopismach polskich (przede wszystkim) i zagranicznych („Język Polski”, „Poradnik 

Językowy”, „Socjolingwistyka”, „LingVaria”, „Annales Universitatis Paedagogicae 

Cracoviensis. Studia Linguistica”, „Studia Slavica”) oraz ważnych dla humanistyki tomach 

wieloautorskich. Jej artykuły cechują się przemyślaną kompozycją, jasno sprecyzowanymi 

celami, klarownością wywodu, wszechstronnością analiz i prezentacją prawidłowo 

wyciąganych wniosków. Ogólnie na dorobek naukowy habilitantki po otrzymaniu stopnia 

doktora składa się autorstwo 2 książek, 1 słownika, 11 artykułów w czasopismach 

językoznawczych, 12 artykułów w tomach zbiorowych, 2 recenzji i 2 sprawozdań, 
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współredakcja tomu pt. Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, Kraków 2020 oraz dwóch 

numerów tematycznych czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

Linguistica”. Jest to dorobek – tak pod kątem ilościowym, jak i jakościowym – wystarczający 

(choć niezbyt imponujący) do otrzymania stopnia doktora habilitowanego. 

W ostatnim czasie Magdalena Puda-Blokesz poszerzyła pole zainteresowań o 

chrematonimię marketingową, co znalazło odzwierciedlenie w książce habilitacyjnej i dwóch 

artykułach ją zapowiadających. Wciąż jednak pozostała w kręgu tej samej tematyki. Dobrze by 

było, gdyby habilitantka w swoich dociekaniach naukowych zdecydowała się wyjść 

(przynajmniej czasami) poza znany jej obszar leksyki o proweniencji mitologicznej. 

Doktor Magdalena Puda-Blokesz wykazuje aktywność w zakresie popularyzacji nauki, 

o czym świadczą dość liczne wystąpienia na posiedzeniach komisji i towarzystw naukowych. 

W konferencjach naukowych – krajowych (Kraków, Poznań, Lublin, Warszawa, Wrocław) i 

zagranicznych (Chorwacja, Czechy) – bierze jednak udział stosunkowo rzadko (od uzyskania 

stopnia doktora w 2011 r. wystąpiła na 11 konferencjach; daje to wynik: 1 konferencja rocznie). 

Dobrze jednak, że stara się czasem publikować w periodykach o zasięgu międzynarodowym i 

uczestniczyć w sympozjach organizowanych poza Polską (co od ponad roku jest utrudnione z 

powodu pandemii). Fakt ten wpływa na zwiększenie rozpoznawalności habilitantki w świecie 

naukowym. 

Dwukrotnie M. Puda-Blokesz weszła w skład komitetu organizacyjnego konferencji 

organizowanych przez UP, od 2018 r. jest sekretarzem redakcji czasopisma „Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” i osobą odpowiedzialną za 

działania na rzecz zwiększenia dostępności i widoczności czasopisma. Nie uchyla się także od 

innych absorbujących obowiązków uczelnianych (w latach 2013-2019 była członkiem 

Kierunkowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na polonistyce, w latach 2015-

2016 koordynowała prace Zespołu ds. KRK dla kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka 

kulturowa, od 2020 r. jest członkiem Rady Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Polskiej 

oraz członkiem Rady Instytutu Filologii Polskiej, kilkukrotnie pełniła funkcję opiekuna roku, 

uczestniczy w pracach Koła Naukowego Polonistów, angażuje się w różnego rodzaju 

przedsięwzięcia organizacyjne, np. organizacja Dni Otwartych w Instytucie Filologii Polskiej). 
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4. Wniosek końcowy 

 

Przedstawiona do oceny monografia habilitacyjna, dorobek naukowy, działalność 

dydaktyczna, administracyjna i popularyzatorska dowodzą, że dr Magdalena Puda-Blokesz 

spełnia wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym (określone w art. 2019 ust. 1 pkt. 2 

i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2020 r. poz. 

85 z późn. zm.), w związku z czym wnoszę o nadanie habilitantce stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. 

 

 

 

 

 

 

Łódź, 27 czerwca 2021 r. 


