
 

Noty o autorach 

Marzena Baran – doktorantka, Katedra J zyka Polskiego jako Obcego, 

Uniwersytet Jagiello!ski, Kraków, Polska. 

Magister filologii polskiej, glottodydaktyk, lektorka j zyka polskiego zwi"-
zana z Centrum J zyka i Kultury Polskiej w #wiecie UJ. Jej zainteresowania 

naukowe skoncentrowane s" wokó$ nauczania kultury i literatury w j zyku 

polskim jako obcym/drugim oraz podej%cia ukierunkowanego na dzia$a-

nie, metodyki zadaniowej, komunikacji mi dzykulturowej. 

Kontakt: marzenka.baran89@gmail.com 

Iwona Janowska – dr hab., Katedra J zyka Polskiego jako Obcego, Uni-

wersytet Jagiello!ski, Kraków, Polska. 

W swojej pracy badawczej zajmuje si  zastosowaniem podej%cia ukierunkowa-

nego na dzia$anie w nauczaniu/uczeniu si  j zyków obcych. Jest autork" wielu 

artyku$ów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania j zyków obcych, 

programów nauczania j zyka francuskiego i j zyka polskiego jako obcego, zbio-

rów zada! do nauczania j zyka francuskiego i polskiego jako obcego oraz mo-

nografii Planowanie lekcji j zyka obcego (2010) i Podej!cie zadaniowe do nauczania i ucze-

nia si  j zyków obcych (2011). Prowadzi zaj cia na studiach magisterskich i pody-

plomowych na Wydziale Polonistyki UJ oraz warsztaty szkoleniowe w kraju i za 

granic" dla nauczycieli j zyka polskiego jako obcego/drugiego. 

Kontakt: iwona.janowska@uj.edu.pl 

Joanna Kisiel – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza 

Opackiego, Uniwersytet #l"ski w Katowicach, Polska. 

Magisterium po%wi ci$a poezji Ryszarda Krynickiego, doktorat – liryce Ja-

na Lechonia, habilitacj  – tropom samotno%ci w liryce polskiej XX wieku. 

Jej zainteresowania koncentruj" si  na sztuce interpretacji jako formie opi-

su %wiata i jednostki, zwi"zkach poezji i wyobra&ni w XX wieku, poszuki-

waniach egzystencjalnego wymiaru literatury. Jest autork" ksi"'ek: Retoryka 

i melancholia. O poezji Jana Lechonia (2001), Imiona l ku. Szkice o poetach i wier-

szach (2009), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapu!ci"skiego (2009), Tropy sa-

motno!ci. O do!wiadczeniu egzystencji w poezji (2011). 

Kontakt: joanna.kisiel@us.edu.pl 
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Marian Kisiel – prof. zw. dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. 

Ireneusza Opackiego, Uniwersytet #l"ski w Katowicach, Polska. 

Literaturoznawca, kierownik Zak$adu Literatury Wspó$czesnej w Instytu-
cie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Jego zaintereso-

wania koncentruj" si  wokó$ krajowej i emigracyjnej literatury polskiej po 

1939 roku, obejmuj" tak'e problematyk  teorii procesu historycznoliterac-

kiego, zmienno%ci pokole! literackich, a tak'e metakrytyki, kultury literac-

kiej oraz geografii literatury Górnego #l"ska i Zag$ bia D"browskiego. 

Ostatnio opublikowa$ ksi"'ki Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych 

(2013) oraz Critica varia (2013). 

Kontakt: marian.kisiel@us.edu.pl 

Hanna Komorowska – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warszawski, War-

szawa, Polska. 

Wyk$ada lingwistyk  stosowan" i dydaktyk  j zyków obcych w Uniwer-

sytecie SWPS i Uniwersytecie Warszawskim. Po upadku komunizmu 

przewodniczy$a Komitetowi Ekspertów ds. nauczania j zyków obcych 

i reformy kszta$cenia nauczycieli w Polsce. By$a prorektorem Uniwer-

sytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilolo-

gicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. J zyków No-

wo'ytnych przy Radzie Europy i cz$onkiem powo$anej przez Uni  Eu-

ropejsk" Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wieloj zyczno%ci. Obecnie 

pe$ni funkcj  konsultanta Europejskiego Centrum J zyków Nowo'yt-

nych w Grazu, przewodniczy te' Komitetowi selekcyjnemu polskiej 

edycji European Language Label. Jest rzeczoznawc" do spraw progra-

mów i podr czników do nauki j zyków obcych MEN, wspó$autork" 

Europejskiego portfolio dla studentów – przysz#ych nauczycieli j zyków i autork" 

licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania j zyków obcych 

oraz kszta$cenia nauczycieli. 

Kontakt: hannakomo@data.pl 

Ewa Lipi ska – dr hab., Centrum J zyka i Kultury Polskiej w #wiecie, 

Uniwersytet Jagiello!ski, Kraków, Polska. 

Autorka licznych podr czników, artyku$ów i monografii z zakresu glotto-

dydaktyki oraz emigracji i Polonii. W kr gu jej zainteresowa! badawczych 

znajduj" si  zagadnienia zwi"zane z dwuj zyczno%ci" oraz metodyk" nau-

czania j zyka polskiego jako drugiego, obcego i odziedziczonego, a w szcze-

gólno%ci sprawno%ci pisania. 

Kontakt: ewa.anna24@gmail.com 
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Marcin Macio!ek – dr, Katedra Mi dzynarodowych Studiów Polskich, 

Uniwersytet #l"ski w Katowicach, Polska. 

Jego zainteresowania naukowe to: rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny 
wspó$czesnej i historycznej, wp$yw techniki na ewolucj  j zyka, gramatyka hi-

storyczna i historia j zyka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna. Autor 

ksi"'ek: Na tropie form i znacze" s#ów (Katowice 2015), Kszta#towanie si  nazw owa-

dów w j zyku polskim. Procesy nominacyjne a j zykowy obraz !wiata (Katowice 2013), 

G#oski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli ucz$cych j zyka pol-

skiego jako obcego (Katowice 2012, wyd. drugie uzupe$nione – 2014; wspólnie 

z J. Tambor), T czowa gramatyka j zyka polskiego w tabelach, cz. 1 i 2 (Katowice 

2009, 2010, 2012). Wspó$redaktor tomów Ruch w j zyku – j zyk w ruchu (Kato-

wice 2012) oraz Granice w j zyku – j zyk w granicach (Katowice 2014). 

Kontakt: marcin.maciolek@wp.pl 

Agnieszka N"cka – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ire-

neusza Opackiego, Uniwersytet #l"ski w Katowicach, Polska. 

Krytyk literacki wspó$pracuj"ca m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi 

Ksi"'kami”, „Pograniczami”, „Twórczo%ci"”. Autorka ksi"'ek: Granice 

przyzwoito!ci. Do!wiadczenie intymno!ci w prozie najnowszej (2006), Starsze, now-

sze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010); Cielesne 

o(d)s#ony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011); Co wa%ne 

i wa%niejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012); Emigracje intymne. 

O wspó#czesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013). Redaktor dzia$u 

krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. 

Kontakt: agnieszka.necka@us.edu.pl 

Anna Seretny – dr hab., Centrum J zyka i Kultury Polskiej w #wiecie, Uni-

wersytet Jagiello!ski, Kraków, Polska. 

Jej zainteresowania naukowe koncentruj" si  wokó$ zagadnie! zwi"zanych 

z nauczaniem i uczeniem si  s$ownictwa w j zyku obcym, leksykografi" 
pedagogiczn" oraz dydaktyk" j zyka odziedziczonego. Jest autork" dwóch 

monografii Definicje i definiowanie (1998) oraz Kompetencja leksykalna ucz$cych 

si  j zyka polskiego jako obcego w !wietle bada" ilo!ciowych (2011), a tak'e (wicze! 

rozwijaj"cych sprawno%( czytania Kto czyta – nie b#$dzi (2006), Per aspera ad 

astra (2008) oraz obrazkowego s$ownika j zyka polskiego A co to takiego? 

(2003). Wraz z E. Lipi!sk" napisa$a monografi  ABC metodyki nauczania j -
zyka polskiego jako obcego (2005) i wspó$redagowa$a m.in. zbiór Z zagadnie" 

dydaktyki j zyka polskiego jako obcego (2006). 

Kontakt: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl 
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Bernadeta Niesporek-Szamburska – prof. dr hab., Katedra Dydaktyki 

J zyka i Literatury Polskiej, Uniwersytet #l"ski w Katowicach, Polska. 

J zykoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki J zyka i Literatury Polskiej 
Uniwersytetu #l"skiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze sku-

piaj" si  wokó$: j zykowego obrazu %wiata dzieci i m$odzie'y, literatury dla 

dzieci i m$odzie'y, a tak'e uczenia j zyka polskiego jako obcego. Od wielu 

lat przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela poloni-

sty. Autorka ksi"'ek: J zyk wierszy dla dzieci (na materiale „&wierszczyka”) 

(1990), J zykowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczo!ci dzieci (2004), 

O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na poziomie szko#y podstawowej) (2009, 

wspó$autor: A. Ko$odziej), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przy-

k#adzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dzieci cych (2013); wspó$autorka pod-

r cznika do nauczania j zyka polskiego jako obcego dla dzieci Bawimy si  
w polski 1 (2009, 2012, 2013, 2014, wespó$ z A. Achtelik). 

Kontakt: bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl 

Magdalena Pastuchowa – dr hab., prof. U#, Instytut J zyka Polskiego, 

Uniwersytet #l"ski w Katowicach, Polska. 

Dyrektor Instytutu J zyka Polskiego Uniwersytetu #l"skiego i kierownik 

Zak$adu Leksykologii i Semantyki tego' Instytutu. G$ówne zainteresowa-

nia naukowe: semantyka historyczna, s$owotwórstwo diachroniczne i syn-

chroniczne, procesy leksykalizacyjne, glottodydaktyka. Najwa'niejsze pu-

blikacje: Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w pol-

szczy'nie (Katowice 2000) oraz Ukryte dziedzictwo. &lady dawnej leksyki 

w s#ownictwie dawnej polszczyzny (Katowice 2008), S#owotwórstwo czasowników 

staropolskich (Kraków 2005 – wspó$autorstwo). Redaktor naczelna „Forum 

Lingwistycznego”. 

Kontakt: magdalena.pastuch@us.edu.pl 

Wies!aw Stefa czyk – dr hab., Katedra J zyka Polskiego jako Obcego, 

Uniwersytet Jagiello!ski, Kraków, Polska. 

Absolwent filologii polskiej oraz j zykoznawczych studiów doktoranckich 

UJ. Pracowa$ jako lektor j zyka polskiego w zagranicznych o%rodkach po-

lonistycznych w Niemczech (Freiburg), na W grzech (Pécs, Debreczyn) 

i w Estonii (Tallinn, Tartu). Jest autorem ponad 60 artyku$ów, dwu mono-

grafii: J zyk Polonii w gierskiej. Uj cie typologiczne (Kraków 1995), Kategoria ro-

dzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej 

(Kraków 2007), trzech podr czników: Fleksja polska. Lengyel alaktan (De-

breczyn 1996), Po tamtej stronie Tatr (Kraków 1997 – wspó$autorstwo), 
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Poola keel. Podr cznik j zyka polskiego dla Esto"czyków (Kraków 2000 – 

wspó$autorstwo) oraz S#ownika esto"sko-polskiego (Kraków 2000 – wspó$au-

torstwo). Zajmuje si  zagadnieniami gramatycznymi, zw$aszcza morfolo-
gi", j zykoznawstwem porównawczym polsko-w gierskim oraz j zykami 

ugrofi!skimi. 

Kontakt: reinhold5@interia.pl 

Volha Tratsiak – mgr, Katedra Bia$orutenistyki, Uniwersytet Warszawski, 

Polska. 

Magister filologii bia$oruskiej, j zykoznawca. Jej zainteresowania naukowe 

skupiaj" si  wokó$ onomastyki, polityki j zykowej w Polsce i na Bia$orusi, 

kultury j zyka bia$oruskiego, nauczania j zyka bia$oruskiego jako obcego. 

Najwa'niejsze publikacje to artyku$y w „Acta Albaruthenica”, czasopi%mie 

naukowym Katedry Bia$orutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Dvuch-

mounyja nazvy na Belastoczczyne (2014); Historyja perajmenavannjau na Belarusi 

(2010); Semantyczny analiz ajkonimau u Hrodzenskaj voblasci (2009). 

Kontakt: vtratsiak@uw.edu.pl 

Anna Wileczek – dr, Zak$ad Literatury i Kultury J zyka, Wydzia$ Pedago-

giczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska. 

Cz$onek Polskiego Towarzystwa J zykoznawczego oraz The International 

Association for Research in L1 Education. Zajmuje si  analiz" j zyka 

i dyskursu dzieci i m$odzie'y, dyskursem edukacyjnym oraz kompetencjami 

komunikacyjno-informacyjnymi. Jest autork" i wspó$autork" monografii, 

m.in.: „Jest i wi cej prawd w pi!mie”. Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontek-

!cie Biblii (1994); &wiadectwa – !lady – znaki. Lapidarium jako strategia formy 

(2010); Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (2015). 

Kontakt: wileann@gmail.com 

Maria Wtorkowska – dr, docent, Instytut Slawistyki, Wydzia$ Filozoficzny, 

Uniwersytet w Lublanie, S$owenia. 

Zwi"zana z Uniwersytetem )ódzkim, w latach 1999-2005 pracowa$a jako 

lektor j zyka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie. Jej zainteresowania 

naukowe skupiaj" si  wokó$ wspó$czesnego j zyka polskiego i s$owe!-

skiego, nauczania j zyka polskiego jako obcego, frazeologii porównawczej 

oraz bilingwizmu dzieci cego. Z tego zakresu opublikowa$a wiele artyku-

$ów, np. Problemy fonetyczne S#owe"ców ucz$cych si  j zyka polskiego ()ód& 

2011), Fleksja czasownika u dziecka dwuj zycznego (Lublana 2011), Sposoby 

wzbogacania s#ownictwa przez dziecko dwuj zyczne (Monachium 2012), Usvajanje 

pregibnostnih vzorcev izbranih imenskih besednih vrst pri dvojezi(nen otroku (Lu-



242 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2015 • 2 (16) 

blana 2012). By$a organizatorem mi dzynarodowej konferencji Dwuj -
zyczno!) indywidualna i grupowa (Lublana, listopad 2011) oraz Sympozjum 

Jubileuszowego z okazji 10. rocznicy utworzenia lubla!skiej polonistyki, 
które odby$o si  w Lublanie w maju 2015 roku. 

Kontakt: mwtorkowska@yahoo.com 

Natalia #órawska – studentka, Uniwersytet #l"ski w Katowicach, Polska. 

Studentka filologii polskiej (specjalno%ci nauczycielskiej oraz nauczania 

polonistycznego w%ród cudzoziemców) Uniwersytetu #l"skiego w Katowi-

cach. Szkice i recenzje publikowa$a w tomach zbiorowych i na $amach 

„artPAPIERU” oraz „Tematów i Kontekstów”. Zajmuje si  literatur" pol-

sk" wydawan" po 1989 roku. 

Kontakt: literozerca@gmail.com 

 


