
Prof. dr hab. Józefa Kobylińska jest językoznawcą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie (dawniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Akademii 

Pedagogicznej), gdzie pełniła szereg funkcji, m. in. wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, 

prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego; jest wychowawcą wielu  pokoleń 

nauczycieli polonistów oraz licznych badaczy języka. Urodziła się w Mszanie Dolnej. Mimo, 

iż swoje prywatne i zawodowe życie związała z Krakowem, swoje zainteresowania ulokowała 

w stolicy Zagórzan i jej okolicach. O zainteresowaniach badawczych prof. Józefy 

Kobylińskiej zdecydowało właśnie miejsce urodzenia oraz bardzo dobra znajomość kultury 

i gwary górali zagórzańskich. Stąd kierunki jej naukowych dociekań koncentrują się wokół 

czterech tematów: pisarstwo Władysława Orkana, gwara zagórzańska, język Ksiąg 

gromadzkich wsi Kasina Wielka oraz historia, zwłaszcza najnowsza, jej małej ojczyzny. Od 

1965 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Oddział w Mszanie Dolnej). 

Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie spuścizny Zagórzan (gwary, stroju, 

zwyczajów, obrzędów, biografii ważnych dla rozwoju regionu Zagórzan, nazw miejscowości, 

przysiółków, szczytów górskich, polan, nazwisk występujących na tym obszarze itp.). Swoją 

wiedzą na ten temat prof. dr hab. Józefa Kobylińska  dzieli się hojnie z mieszkańcami Gminy 

Mszana Dolna.   

 

Mimo swojego wieku (92 lata) prof. Józefa Kobylińska pozostaje w stałym, częstym 

kontakcie z przedstawicielami Gminy Mszana Dolna udzielając porad, konsultacji i 

wyjaśniając wiele kwestii dot. gwary zagórzańskiej, prawidłowej odmiany nazw przysiółków 

i szczytów górskich zlokalizowanych na terenie Gminy Mszana Dolna, szeroko pojętej 

historii, kultury i tradycji ludowej tego regionu, biografii osób szczególnie zasłużonych dla 

obszaru zamieszkałego przez górali zagórzańskich. Efektem tych działań jest spory zbiór 

opracowań prof. Kobylińskiej związanych bezpośrednio z historią, tradycjami i kulturą 

Zagórzan, który w  ciągu 2019 roku przekazała do wykorzystania przez mieszkańców Gminy. 

Niektóre z nich napisane zostały do biuletynu „Nasza Gmina Mszana Dolna”. 

Wśród artykułów napisanych przez prof. dr hab. Józefę Kobylińską, które autorka przekazała 

do Urzędu Gminy Mszana Dolna są m. in.: 

- „Kasina Wielka – miejsca pamięci” 

- „Jeszcze o goralenvolku i Zagórzanach” 

- „O nazwie miejscowości Słomka” 

- „Nazwy spadków” 

- „Jak wieś Mszana Dolna miastem się stała” 

- „Historia nazwy Łostówka” 

- „Nazwy pokrewieństwa w księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka (Pow. Limanowski) 

XVI-XVIII w. 

- „Obraz ojca w utworach Władysława Orkana” 

- „Wyrazy nazywające kłótnię” 

- „Nazwy materialnych powinności rodzinnych w XVI-XVIII w. (na przykładzie Ksiąg 

gromadzkich wsi Kasina Wielka)” 

- „Jak Zagórzanie postrzegają psa” 

- „Jak się dawniej witano, żegnano, pozdrawiano i nawiązywano rozmowę” – artykuł 

napisany specjalnie do gazety „Nasza Gmina Mszana Dolna” 

- „Pasierbiec i Matka Boska Pocieszna” - artykuł napisany specjalnie do gazety „Nasza 

Gmina Mszana Dolna” 

- „Imiona OO. Dominikanów krakowskich w „Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka” 

(XVII-XVIII w.) 

- „Jak się moja wieś urbanizowała” 

- „Mszańskie cmentarze, mogiły i miejsca pochówków” 



- „Językowe zagadki nazwy Niedźwiedź”. 

Z artykułów tych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Mszana Dolna. 

Materiały te stanowią cenną skarbnicę wiedzy na temat regionu Zagórzan – nazw, gwary, 

tradycji, obrzędów, historii, miejsc pochówku, życia Zagórzan na przestrzeni wieków i lat.  

 


