Noty o autorach
Maria Czempka-Wewióra – dr, Szkoâa Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania koncentrujĊ się wokóâ zagadnieľ kognitywno-kulturowych
oraz glottodydaktycznych, a takůe moůliwoœci wykorzystania wiedzy i praktyki
logopedycznej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Autorka
artykuâów: „Pisanie z pamięci” – strategie narracyjne we wspóâczesnej literaturze autobiograficznej (2011), Pamięý autobiograficzna jako podstawa ksztaâtowania toůsamoœci
(2001). Razem z MaâgorzatĊ Smereczniak opracowaâa 6. tom serii Czytaj po
polsku, zawierajĊcy przystosowane do celów glottodydaktycznych utwory Nataszy Goerke (Paralele) i Ryszarda Kapuœciľskiego (WewnĊtrz góry lodowej) (2007,
2011, 2016). Prowadziâa wykâady i zajęcia goœcinne na uniwersytetach w Buâgarii, Niemczech, na Sâowacji, Ukrainie oraz we Wâoszech. Od 2017 roku
wpisana na listę egzaminatorów prowadzonĊ przez PaľstwowĊ Komisję do
spraw Poœwiadczania Znajomoœci Języka Polskiego jako Obcego.
Kontakt: mczempka@poczta.onet.pl
Anna DĊbrowska – prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocâawski, Polska.
Dyrektor Szkoây Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, kierownik
Zakâadu Językoznawstwa Stosowanego. Czâonkini Paľstwowej Komisji do
spraw Poœwiadczania Języka Polskiego jako Obcego. Braâa udziaâ w tworzeniu polskiego systemu certyfikatowego. Jej zainteresowania naukowe
koncentrujĊ się na lingwistyce kulturowej, dziejach nauczania języka polskiego jako obcego, polszczyŭnie cudzoziemców oraz wspóâczesnym języku polskim. Jest autorkĊ kilku ksiĊůek, m.in. Eufemizmy wspóâczesnego języka
polskiego (1993), Sâownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie âagodnie (1998), Język polski (1999), i stu kilkudziesięciu artykuâów, a takůe redaktorkĊ naukowĊ czasopisma „Język a Kultura”.
Kontakt: anna.dabrowska@uwr.edu.pl
Elůbieta Dutka – dr hab. prof. UŒ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im.
Ireneusza Opackiego, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Zajmuje się literaturĊ polskĊ XX i XXI wieku, zwâaszcza prozĊ kresowĊ,
literaturĊ regionalnĊ oraz dydaktykĊ literatury. Jest autorkĊ ksiĊůek: Ukraina
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w twórczoœci Wâodzimierza Odojewskiego i Wâodzimierza Paŭniewskiego (2000),
Okolice nie tylko geograficzne. O twórczoœci Andrzeja Kuœniewicza (2008), Zapisywanie
miejsca. Szkice o ŒlĊsku w literaturze przeâomu wieków XX i XXI (2011), Próby
topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014),
Centra, prowincje, zauâki. Twórczoœý Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (2016).
Kontakt: elzbieta.dutka@us.edu.pl
Karolina Graboľ – mgr, Szkoâa Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnoœciĊ nauczycielskĊ oraz specjalizacjĊ
język polski i literatura polska w œwiecie. Ukoľczyâa Podyplomowe Studia
Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
na Uniwersytecie ŒlĊskim, a takůe Logopedię z EmisjĊ Gâosu na Uniwersytecie áódzkim. Przygotowuje rozprawę doktorskĊ poœwięconĊ zagadnieniom zaburzeľ wymowy u osób z językiem polskim jako drugim. Od
2017 roku wpisana na listę egzaminatorów prowadzonĊ przez PaľstwowĊ
Komisję do spraw Poœwiadczania Znajomoœci Języka Polskiego jako Obcego.
Kontakt: karolina.grabon@us.edu.pl
Ewa Koâodziejek – prof. dr hab., Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa,
Uniwersytet Szczeciľski, Polska.
Kierownik Zakâadu Etnolingwistyki i Kultury Języka Uniwersytetu Szczeciľskiego, kierownik Internetowej Poradni Językowej, czâonek prezydium
Rady Języka Polskiego, przewodniczĊca Zespoâu Kultury Ůywego Sâowa
RJP, czâonek PTJ-u, TMJP, Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka rozpraw z zakresu socjo- i etnolingwistyki: Gwara œrodowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej (1994),
Czâowiek i œwiat w języku subkultur (2005, wyd. II poszerz. 2015). Autorka
ksiĊůek z zakresu poprawnoœci językowej i kultury języka, m.in.: Poprawna
polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcĊ dobrze mówiý i pisaý po polsku (1998, wyd. II popr. 2002), Licz się ze sâowami… Językowa corrida 3
(2003), Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN (2010). Popularyzuje
wiedzę o języku, uczestniczy w kampanii spoâecznej „Język urzędowy
przyjazny obywatelom”.
Kontakt: biuro@ewakolodziejek.pl
Karolina Lisczyk – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Adiunkt w Zakâadzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu ŒlĊskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrujĊ się wokóâ zagadnieľ zwiĊ-
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zanych ze wspóâczesnym językiem polskim, w szczególnoœci jego gramatykĊ oraz semantykĊ. Od 2009 roku uczestniczy w pracach nad Wielkim
sâownikiem języka polskiego PAN. Jest autorkĊ monografii Fazowoœý i jej wykâadniki w polszczyŭnie (Katowice 2015). Razem z Marcinem Macioâkiem
wspóâredagowaâa ksiĊůki Ruch w języku – język w ruchu (2012) oraz Granice
w języku – język w granicach (2014).
Kontakt: karolina.lisczyk@wp.pl
Natalia áukomska – dr, Uniwersytet œw. œw. Cyryla i Metodego, Skopje,
Macedonia.
Lektorka języka polskiego. Absolwentka Międzywydziaâowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie ŒlĊskim, polonistka
i slawistka. Tâumaczka z języka macedoľskiego. Jej zainteresowania naukowe to: wspóâczesny język polski ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyki językowej, język w aspekcie glottodydaktycznym, gramatyka porównawcza języków sâowiaľskich, wspóâczesny języki czeski i macedoľski,
teoria i praktyka przekâadu. Stopieľ naukowy doktora uzyskaâa w 2013 roku na podstawie rozprawy poœwięconej imiesâowom nieodmiennym w języku polskim i macedoľskim rozpatrywanym w aspekcie przekâadowym
i glottodydaktycznym.
Kontakt: natalia_lukomska@o2.pl
Marcin Macioâek – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich,
Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Jego zainteresowania naukowe to: rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny wspóâczesnej i historycznej, wpâyw techniki na ewolucję języka, gramatyka historyczna i historia języka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna. Jest autorem kilku ksiĊůek: Na tropie form i znaczeľ sâów (2015),
Ksztaâtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy
obraz œwiata (2013), Gâoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczĊcych języka polskiego jako obcego (2012, wyd. drugie uzupeânione –
2014; wspólnie z J. Tambor), Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach, cz.
1 i 2 (2009, 2010, 2012, 2016) oraz wspóâredaktorem tomów Ruch w języku
– język w ruchu (2012) i Granice w języku – język w granicach (2014).
Kontakt: marcin.maciolek@wp.pl
Barbara Mitrenga – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej,
Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Czâonkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN (oddziaâ w Katowicach), Towarzystwa Miâoœników Języka
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Polskiego (oddziaâ w Katowicach), skarbnik Stowarzyszenia „Via Linguae”. Jej zainteresowania badawcze to: historia języka polskiego, gramatyka
historyczna, semantyka, intensyfikatory. Jest autorkĊ monografii Zmysâ
smaku. Studium leksykalno-semantyczne (2014) oraz wspóâautorkĊ ksiĊůki Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym (2015) i Sâownika zapomnianych wyraůeľ
funkcyjnych (2015). Redaktor naukowa rocznika „Linguarum Silva”.
Kontakt: barbara.mitrenga@us.edu.pl
Agnieszka Nęcka – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Krytyk literacki wspóâpracujĊcy m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi
KsiĊůkami”, „Pograniczami”, „TwórczoœciĊ”; autorka ksiĊůek: Granice
przyzwoitoœci. Doœwiadczenie intymnoœci w prozie najnowszej (2006), Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010), Cielesne
o(d)sâony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011), Co waůne
i waůniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012), Emigracje intymne.
O wspóâczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013), Polifonia. Literatura
polska poczĊtku XXI wieku (2015). Redaktor dziaâu krytyki literackiej
w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka Marszaâka Województwa
ŒlĊskiego w dziedzinie kultury (2009).
Kontakt: agnieszka.necka@us.edu.pl
Tomasz Nowak – dr hab, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej,
Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Językoznawca. Przedmiot jego badaľ stanowi gramatyka i semantyka
wspóâczesnego języka polskiego, a zwâaszcza następujĊce zagadnienia:
formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeľ wybranych jednostek
języka. SzczególnĊ wagę przywiĊzuje w opisie do kwestii metodologicznych, m.in. testuje róůne modele lingwistyczne na podstawie zgromadzonego materiaâu językowego. Obecnie jego zainteresowania ogniskujĊ się
wokóâ eksperymentalnych badaľ nad językiem i mowĊ. Jest autorem wielu
ksiĊůek, m.in. monografii: Od przesâanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania (2013), Język w œwietle odkryý nauki (2011), Przyimki lokatywno-inkluzyjne we wspóâczesnym języku polskim w gâębi, w obrębie, w œrodku, we
wnętrzu (2008).
Kontakt: tomasz.nowak@us.edu.pl
Magdalena Ochwat – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej,
Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe koncentrujĊ się na poezji religijnej, zwâaszcza
twórczoœci polskich kapâanów wspóâczesnych, oraz na kategorii paradoksu.
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Interesuje się równieů zwiĊzkami pomiędzy literaturĊ a teologiĊ – ich miejscami wspólnymi, a takůe realizacjĊ motywów biblijnych w polskiej liryce
wspóâczesnej. Ponadto bada zagadnienia zwiĊzane z edukacjĊ polonistycznĊ, w tym ideę wielokulturowoœci w przestrzeni szkolnej. Jest autorkĊ
ksiĊůki Poezja paradoksów – paradoksy w poezji. Poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Stanisâawa Pasierba, Wacâawa Oszajcy (2014).
Kontakt: magdalena.ochwat@us.edu.pl
Dennis Scheller-Boltz – dr, Institut für Slawische Sprachen, Wirtschaftsuniversität Wien, Austria.
Jego zainteresowania naukowe to: lingwistyka genderowa, socjolingwistyka,
sâowotwórstwo, leksykografia. Jest redaktorem i wspóâautorem publikacji:
New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies (2015), Język Polski – 25 lat po Przeâomie (2014). Jego arykuâ pt. On Gender Awareness in German, Russian, and Polish ukazaâ się w „PrzeglĊdzie Rusycystycznym” 4/2014.
Kontakt: dennis.scheller-boltz@wu.ac.at
Anna Seretny – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Œwiecie, Uniwersytet Jagielloľski, Kraków, Polska.
Glottodydaktyk. Jej zainteresowania naukowe koncentrujĊ się wokóâ zagadnieľ zwiĊzanych z nauczaniem i uczeniem się sâownictwa w języku obcym, leksykografiĊ pedagogicznĊ oraz badaniem i dydaktykĊ języka odziedziczonego (heritage language). Jest autorkĊ trzech monografii: Definicje i definiowanie (1998), Kompetencja leksykalna uczĊcych się języka polskiego jako obcego
w œwietle badaľ iloœciowych (2011), Sâownictwo w dydaktyce języka. Œwiat sâów na
przykâadzie języka polskiego jako obcego (2015), a takůe ýwiczeľ rozwijajĊcych
sprawnoœý czytania Kto czyta – nie bâĊdzi (2006), Per aspera ad astra (2008)
oraz ýwiczeľ ksztaâtujĊcych kompetencję leksykalnĊ Sâownictwo polskie
w ýwiczeniach dla obcokrajowców (2016). Wraz z EwĊ LipiľskĊ napisaâa ABC
metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym
a obcym (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce (2013).
Kontakt: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl
Anna Stanisz – lic., Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics,
University of Oxford, Wielka Brytania.
Studentka General Linguistics and Comparative Philology na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz lingwistyki, specjalnoœý: przekâad i komunikacja
międzykulturowa na Uniwersytecie Jagielloľskim. Uzyskaâa dwa dyplomy
licencjackie z wyróůnieniem na kierunkach: filologia angielska i polonistyka-komparatystyka w ramach Międzywydziaâowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Interesuje się konceptualizacjĊ, znaczeniem
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niebezpoœrednim w języku i literaturze oraz teoriami przekâadu literackiego. Tâumaczy poezję Ewy Lipskiej na język angielski. Laureatka I lokaty
XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2012) oraz wielu stypendiów, m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyůszego (2015).
Kontakt: ania.stanisz@interia.pl
Wiesâaw Tomasz Stefaľczyk – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej
w Œwiecie, Uniwersytet Jagielloľski, Polska.
Jego zainteresowania badawcze skupiajĊ się wokóâ wspóâczesnego języka polskiego, językoznawstwa porównawczego, zwâaszcza polsko-węgierskiego. Jest
autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym szeœciu ksiĊůek: Język Polonii węgierskiej. Ujęcie typologiczne (1995), Fleksja polska. Lengyel alaktan (1996), Po tamtej stronie Tatr (wspóâautor, 1998), Sâownik estoľsko-polski (wspóâautor, 2000), Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estoľczyków (wspóâautor, 2000), Kategoria rodzaju
i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej (2007).
Kontakt: reinhold5@interia.pl
Magdalena Œlawska – dr, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Językoznawczyni. Stopieľ naukowy doktora uzyskaâa na Uniwersytecie
ŒlĊskim na Wydziale Filologicznym w 2012 roku. Absolwentka filologii
polskiej i politologii ze specjalnoœciĊ dziennikarstwo i komunikacja spoâeczna. Od 2006 roku pracuje w Zakâadzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu ŒlĊskiego. Jako doktorantka
realizowaâa pod kierunkiem prof. dr hab. Maâgorzaty Kity grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyůszego. Jest
autorkĊ monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (2014) oraz wspóâredaktorkĊ trzech tomów pt. Transdyscyplinarnoœý badaľ nad komunikacjĊ medialnĊ (t. 1 – 2012, t. 2 i 3 – 2013). Jej zainteresowania naukowe koncentrujĊ się wokóâ zagadnieľ genologii lingwistycznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dziennikarskich, pragmatyki i stylistyki tekstów
prasowych, problematyki konwergencji gatunków medialnych oraz œwiadomoœci gatunkowej nadawców i odbiorców mediów. Jest czâonkiniĊ Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spoâecznej, Towarzystwa Miâoœników
Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Kontakt: magdalena.slawska@us.edu.pl
Agnieszka Tambor – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza
Opackiego, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Kulturoznawczyni. Jej zainteresowania zwiĊzane sĊ przede wszystkim ze
wspóâczesnym kinem polskim i moůliwoœciami wykorzystania go w nau-
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czaniu cudzoziemców. Te zagadnienia byây takůe tematem jej rozprawy
doktorskiej. Jest autorkĊ ksiĊůki Polska póâka filmowa. 100 filmów, które kaůdy
cudzoziemiec zobaczyý powinien (2012) oraz cyklu artykuâów Póâka filmowa publikowanych na âamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowaâa
równieů 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierajĊcy przystosowane do celów
glottodydaktycznych opowiadania Zofii Naâkowskiej Przy torze kolejowym
oraz Tadeusza Borowskiego Proszę paľstwa do gazu wraz z zestawami ýwiczeľ i zadaľ do tych tekstów.
Kontakt: tamboragnieszka@gmail.com
Jolanta Tambor – prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej;
Szkoâa Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrujĊ się wokóâ następujĊcych zagadnieľ: fonetyka i fonologia wspóâczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na ŒlĊsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. Jest wiceprezeskĊ Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, czâonkiniĊ
m.in. Komisji Socjolingwistyki i Komisji Kontaktów Języków Sâowiaľskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka ksiĊůek: Język
polskiej prozy fantastyczno-naukowej (1991), Mowa GórnoœlĊzaków oraz ich œwiadomoœý językowa i etniczna (2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität
(2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia wspóâczesnego języka polskiego (wspólnie z DanutĊ OstaszewskĊ, 2000 i wyd. następne) oraz autorkĊ zbioru zadaľ do tegoů podręcznika Fonetyka i fonologia
wspóâczesnego języka polskiego. üwiczenia (2007); jest teů redaktorkĊ wielu prac
naukowych i popularnonaukowych.
Kontakt: jolanta.tambor@us.edu.pl
Anna Wileczek – dr, Zakâad Literatury i Kultury Języka, Wydziaâ Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska.
Czâonkini m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz The International Association for Research in L1 Education. Zajmuje się analizĊ języka i dyskursu dzieci i mâodzieůy, dyskursem edukacyjnym oraz kompetencjami komunikacyjno-informacyjnymi najmâodszych. Jest autorkĊ i wspóâautorkĊ monografii m.in.: Jest i więcej prawd w piœmie. Mickiewiczowskie
zdania i uwagi w kontekœcie Biblii (1994), Œwiadectwa – œlady – znaki. Lapidarium
jako strategia formy (2010), Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (2015).
Kontakt: wileann@gmail.com
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Jan Patrick Zeller – prof. dr, Institut für Slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern, Szwajcaria.
Do 2016 roku asystent w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Carla von
Ossietzkiego w Oldenburgu (Niemcy), od 2017 roku profesor Socjolingwistyki Sâowiaľskich Języków na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). Po
obronie pracy poœwięconej fonetycznej wariantywnoœci mieszanego języka
biaâorusko-rosyjskiego uzyskaâ stopieľ doktora na Uniwersytecie w Oldenburgu. Jego zainteresowania naukowe obejmujĊ zagadnienia z zakresu
kontaktów językowych, socjolingwistyki i wariantywnoœci językowej. Poœwięca im uwagę w swoich projektach badawczych, wykorzystujĊc róůne
metody z zakresu lingwistyki korpusowej, fonetyki akustycznej i psycholingwistyki.
Kontakt: j.p.zeller@uni-oldenburg.de
Natalia Ůórawska – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet ŒlĊski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Zakâadzie Literatury Wspóâczesnej Uniwersytetu ŒlĊskiego
w Katowicach. Magister filologii polskiej (dwóch specjalnoœci: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycznego wœród cudzoziemców). Szkice i recenzje publikowaâa w tomach zbiorowych na âamach takich pism, jak:
„Tematy i Konteksty”, „Czytanie Literatury”, „artPAPIER”. Zajmuje się
literaturĊ polskĊ wydawanĊ po 1989 roku.
Kontakt: n.e.zorawska@gmail.com

