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Seria:  Profesorki Super-Babki 
Odcinek Nr: 112 
Podseria: prace dedykowane Bohaterce 
Podseria: prace naukowe; raczej/tylko dla fachowców 
 

 

Kamila Termińska  
 

🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 

Omawiana/Polecana książka: 

Studia hebraica. Księga pamiątkowa. Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie 

Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej.  

Pod redakcją Marty Zając  i  Ireneusza Kidy. Seria: Prace Naukowe, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2019. 
🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟🙤🙥🙦🙧🙜🙝🙞🙟 

 

 

Omawiana książka należy do podserii, która będzie częściej pojawiała się  

w drugiej setce naszej serii. Bohaterka odcinka i książki to Pani Profesor 

Kamilla Termińska.  

 

Książka liczy 352 strony. Okładki ma miękkie, papier biały, dość twardy. 

Nie ma żadnych rysunków, fotografii czy wykresów, jedynie zdjęcie 

portretowe Bohaterki na stronie 5. Publikacja zaczyna się 

„Podziękowaniem” napisanym przez pierwszą edytorkę. Informuje ona  

o Seminarium wspomnianym w tytule publikacji oraz wymienia jego 

uczestników1. 

 
1 W tym jedna z uczestniczek pracuje obecnie na ATH w Bielsku-Białej, gdzie mieszka, pracuje i pisze eseje autor 
niniejszej serii. 
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Kolejny rozdział to „Słowo wstępne” podpisane przez oboje edytorów, gdzie 

mamy adres do naszej Heroiny, aby przyjęła tenże książkę jako wyraz 

„głębokiej wdzięczności i szacunku”, a także przyjaźni. 

 

Dalej mamy „Bio-graf”, czyli kilka danych z życia Bohaterki, które 

opracowały Panie Marta Zając oraz Antonina Termińska – córka 

Protagonistki. 

 

Bohaterka jest wyznania mojżeszowego, urodziła się w 1944 roku. Nie ma  

więcej szczegółów, ale trwała jeszcze straszna II wojna światowa.  

 

W 1962 roku podjęła Ona studia na Uniwersytecie Warszawskim  

w Instytucie Orientalistyki. Studia ukończyła w 1967 roku (Katedra 

Semiotyki). Nie mogąc podjąć pracy – jak zaznaczają autorki – z powodów 

politycznych; rozpoczęła kolejne studia na Wydziale Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.   

 

Jeszcze jako studentka (związana z regionem Śląska), podjęła pracę w Domu 

Kultury w Czeladzi. Były to przecież już drugie Jej studia, sytuacja 

materialna nie jest omawiana, ale zapewne ona zmusiła Bohaterkę do 

łączenia studiów z zarobkowaniem. Pracowała potem także jako 

bibliotekarka w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej. Zatem 

uzyskane prace były choć trochę związane z drugim kierunkiem studiów.  

W końcu procowała okresowo jako nauczycielka w szkołach średnich 

(technikum górnicze) w Katowicach. Drugi tytuł magistra uzyskała w 1972 

roku. 

Doktorat z nauk humanistycznych uzyskała w 1979 roku, gdy eseista 

ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Stopień doktora habilitowanego 

uzyskała w 1989 roku w dyscyplinie językoznawstwo. Stanowisko profesora 

nadzwyczajny w Zakładzie Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego na 

Uniwersytecie Śląskim uzyskała w 1992 roku, zatem „jakieś siły” przesunęły 

Jej życiorys. Ale w końcu kariera przyspieszyła.  
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Stopień doktora nauk humanistycznych nadano Jej na podstawie 

pracy: <<Składnia czasowników kauzatywnych  we współczesnym języku 

polskim>> (1979).  

Stopień doktora habilitowanego uzyskała w przewodzie, którego podstawą 

była rozprawa  <<Sensualizm w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. 

Hermeneutyka i składnia>>  (1989).  

 

W latach 1989-1990 uczestniczyła w zajęciach Studium Religioznawstwa  

i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a zatem na krótko wróciła do 

pierwszej Swojej Uczelni.  

 

Od roku 1992 jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego i kierowniczką 

Zakładu, w którym zaczynała pracę jako asystentka. 

 

Jest autorką ok. 150 rozpraw i artykułów naukowych  z dziedziny 

językoznawstwa, tekstologii i filozofii język, w tym trzech monografii. 

Ponadto od kilkunastu lat prowadzi społecznie ogólnodostępne Studium 

Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej. Wypromowała kilkoro doktorów  

w dziedzinie lingwistyki.  

 

Jako wolontariuszka prowadziła wykłady w Zakładzie Karnym  

w Wojkowicach. Od 2016 miała wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Dąbrowie Górniczej. 

 

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Stowarzyszenia 

Rodów Czeladzkich  oraz  Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. 

Oddział tego towarzystwa działa także w Bielsku-Białej. 

 

Bohaterka jest zatem silnie związana ze Śląskiem. 

 

Na stronach 18-33 w/w Panie (edytorka i córka)   dokonały zestawienia 

cytatów z prac naukowych naszej Bohaterki – jest o Biblii, człowieku, 
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transcendencji, języku, językach, kulturze i religii – mamy zatem cały 

wachlarz tematyk, którymi może zajmować się humanista naukowiec. 

 

Dalej mamy zbiór prac dedykowanych Bohaterce napisanych przez Jej 

współpracowników, naukowców mających podobne zainteresowania 

naukowe np. Tadeusz Sławek, Marcin Kuczok, Marek Kulisz (UŚ, 

Katowice), a także autorzy z Bielska Halina Sarapata oraz Jolanta Szarlej. 

Widzimy wiele fraz zapisanych po hebrajsku.  

 

Przy końcu mamy wiersz Pani Marty Zając oraz Appendix – Lista 

tłumaczonych wersetów  biblijnych. 

 

Książka reprezentuje typ prac poświęconych wybitnym naukowczyniom  

i naukowcom, to ciekawa, godna pochwały – nowa forma prac akademickich. 
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LINKI DODATKOWE 

 

1. https://wydawnictwo.us.edu.pl/author/13302; UŚ; 

2. https://www.ibuk.pl/fiszka/147007/studia-z-hebrajszczyzny-biblijnej08-obraz-prawdy.html; 

informacja o książce Bohaterki. 

 

 

Wybrane publikacje wyklikane w Scholargoogle: 

3. TERMIŃSKA, Kamilla. Symbolika okna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Uniwersytet Śląski, 

1993. 

4. TERMIŃSKA, Kamilla. Czas i rozmowa: alegorie epistemiczne. 2013. 

5. TERMIŃSKA, K. Dendrologia biblica. Studium ekolingwistyczne. Studia i Materiały Centrum 

Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2011, 13.4 [29]. 

 

 

  

https://wydawnictwo.us.edu.pl/author/13302
https://www.ibuk.pl/fiszka/147007/studia-z-hebrajszczyzny-biblijnej08-obraz-prawdy.html
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Zdjęcia z Katowic, z uczelni UŚ i innych - można znaleźć w naszej serii w esejach o Paniach Profesor 

związanych ze Śląskiem (57, 66, 71, 72, 78 oraz 108). 

 

Zdjęcie przy okazji (pomnik kobiet w Bydgoszczy) 
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Zdjęcia wykonał eseista Stan Zawiślak. 


