
Noty o autorach 

Joanna Dembi ska-Pawelec – Dr hab. nauk humanistycznych, pracuje 

w Zak adzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. 

Ireneusza Opackiego Uniwersytetu l skiego. Zajmuje si  polsk  poe-

zj  XX wieku, szczególnie twórczo ci  Stanis awa Bara czaka oraz Ja-

ros awa Iwaszkiewicza. Autorka m.in. ksi ek wiaty mo liwe w poezji 

Stanis awa Bara czaka (Katowice 1999) oraz Villanella. Od Anonima do 

Bara czaka (Katowice 2006). 

Dariusz Pawelec – Profesor Uniwersytetu l skiego, dr hab. nauk hu-

manistycznych, kierownik Zak adu Poetyki Historycznej i Sztuki Inter-

pretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, 

dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 

Uniwersytetu l skiego. Jest autorem kilku ksi ek: Poezja Stanis awa 

Bara czaka. Regu y i konteksty (Katowice 1992), Lingwi ci i inni. Przewod-

nik po interpretacjach wierszy wspó czesnych (Katowice 1994), Czytaj c Bara -

czaka (Katowice 1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas prze omu (Kato-

wice 1998), wiat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej po owie XX 

wieku (Katowice 2003), Od ko ysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyc-

kich (Katowice 2006). 

Joanna Kisiel – Dr hab. nauk humanistycznych, pracuje w Zak adzie 

Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza 

Opackiego Uniwersytetu l skiego. Jest autork  m.in. ksi ek Retoryka 

i melancholia. O poezji Jana Lechonia (Katowice 2001), Imiona l ku. Szkice 

o poetach i wierszach (Katowice 2009), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Ka-

pu ci skiego (Katowice 2009), wspó autork  Ma ego leksykonu kultury. Kie-

runki – style – tendencje (Katowice 1996). 

Marian Kisiel – Prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych, kierownik 

Zak adu Literatury Wspó czesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej 

im. Ireneusza Opackiego (od 2002 roku), prodziekan ds. Rozwoju 

i Promocji Wydzia u Filologicznego Uniwersytetu l skiego (od 2008 

roku).W latach 1996–2002 zast pca dyrektora, w latach 2002–2008 dy-
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rektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. Prof. zw. dr hab. Marian 

Kisiel jest autorem i wspó autorem wielu ksi ek, m.in.: Czego nie ma 

w podr cznikach j zyka polskiego? (Ma y przewodnik po wspó czesnej literaturze 

polskiej) (Gliwice 1991), U podstaw twórczo ci Adama Czerniawskiego (Gli-

wice 1991), Ma y leksykon kultury. Kierunki – style – tendencje (Katowice 

1996; wspó autorzy: J. Kisiel, Z. Marcinów), Wi zy i wzloty. Prze om 

1955–1959 w literaturze polskiej – próba modelu (Kielce 1996) Polskie pisma 

literackie (Warszawa 1997), wiadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej (Ka-

towice 1998), Od Ró ewicza. Ma e szkice o poezji (Katowice 1999), Zmia-

na. Z problemów wiadomo ci literackiej prze omu 1955–1959 w Polsce (Kato-

wice 1999), Pami , biografia, s owo. Szkice o poetach dwóch generacji (Katowi-

ce 2000), Pokolenia i prze omy. Szkice o literaturze polskiej drugiej po owy XX 

wieku (Katowice 2004), Przypisy do wspó czesno ci (Katowice 2006), redak-

torem kilkunastu tomów, cz onkiem wielu presti owych organizacji 

i towarzystw naukowych. 

Danuta Opacka-Walasek – Prof. Uniwersytetu l skiego, dr hab. nauk 

humanistycznych, pracownik Zak adu Literatury Wspó czesnej w In-

stytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, kierow-

nik Studiów III stopnia na Uniwersytecie l skim. Autorka wielu arty-

ku ów oraz ksi ek, m.in.: „…pozosta  wiernym niepewnej jasno ci”. Wybrane 

problemy poezji Zbigniewa Herberta (Katowice 1996), Czytaj c Herberta (Ka-

towice 2001), Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej po owy XX 

wieku (Katowice 2005). 

Marek Pytasz – Prof. Uniwersytetu l skiego, dr hab., pracownik Insty-

tutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Zajmuje si  

polsk  literatur  wspó czesn , zw aszcza emigracyjn . Pe ni  funkcj  

dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu l skiego. Jest autorem wielu 

rozpraw naukowych, redaktorem Opowie ci biblijnych, Szkolnego s ownika 

literatury polskiej XX wieku (Katowice 2000), wspó redaktorem Szkolnego 

s ownika bohaterów literatury polskiej (wspólnie z M. Kisielem), Szkolnego 

s ownika bohaterów literatury powszechnej (przy wspó udziale M. Kisiela), 

Szkolnego s ownika wiedzy o literaturze (wespó  z R. Cudakiem) i wielu in-

nych. 

Tadeusz S awek – Prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych, kierownik 

Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu l skiego, w latach 

1997–2002 Rektor Uniwersytetu l skiego, a w latach 1990–1995 
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przewodnicz cy Senackiej Komisji ds. Wspó pracy z Zagranic . Specja-

lizuje si  w historii literatury angielskiej i ameryka skiej oraz teorii lite-

ratury. Opublikowa  kilkadziesi t artyku ów, zredagowa  kilkana cie 

tomów prac zbiorowych, jest autorem wielu ksi ek, z których wa niej-

sze to: Dark Glory. Robinson Jeffers and His Philosophy of Man, Time and 

Thing (Katowice 1990), Maszyna do pisania; Jaquesa Derridy teoria literatury 

(wraz z Tadeuszem Rachwa em; Warszawa 1993), Sfera szaro ci. Szkice 

o literaturze i my li XVIII w. (wraz z T. Rachwa em; Katowice 1994), Li-

terary Voice. The Calling of Jonagh (wraz z D. Weslingiem). 

Ewa Jaskó owa – Prof. dr hab., kierownik Katedry Dydaktyki J zyka 

i Literatury Polskiej Uniwersytetu l skiego. Od pocz tku swej kariery 

naukowej interesuje si  problemami literatury i dydaktyki. Sprawno  

interpretacyjn  i wiadomo  literaturoznawcz  uznaje za podstaw  

dzia a  dydaktycznych nauczyciela j zyka polskiego w szkole. Jest au-

tork  kilku ksi ek: Poetyckie podró e Stanis awa Bali skiego (Katowice 

1988), Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczo ci Stanis awa Cie-

sielczuka (Katowice 1997), Od „Bogurodzicy” do poezji Szymborskiej. Historia 

literatury (Warszawa–Chicago 2001), „Kto to by ”. ona Lota w poezji XX 

wieku, czyli rozbijanie stereotypu (Katowice 2006). 

Bernadeta Niesporek-Szamburska – Prof. Uniwersytetu l skiego, dr 

hab. nauk humanistycznych, kierownik Zak adu Dydaktyki J zyka Pol-

skiego Uniwersytetu l skiego. W latach 80. bra a udzia  w prowadzo-

nych pod kierunkiem prof. dra hab. W adys awa Lubasia badaniach so-

cjolingwistycznych nad j zykiem miast Górnego l ska i Zag bia, a od 

1993 roku – w mi dzynarodowych badaniach nad j zykiem dziecka. 

Jest autork  ksi ek: J zyk wierszy dla dzieci (na materiale „ wierszczy-

ka”) (Katowice 1990), J zykowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twór-

czo ci dzieci (Katowice 2004) oraz wielu artyku ów naukowych, recenzji, 

a tak e wspó autork  kilku podr czników szkolnych i materia ów me-

todycznych z zakresu kszta cenia j zykowego (w tym ortografii) dla 

nauczycieli ucz cych j zyka polskiego w szko ach podstawowych, za-

wodowych, liceach oraz technikach. Jest tak e wspó autork  (wraz z dr 

A. Achtelik) ksi ki Bawimy si  w polski 1. Podr cznik do nauki j zyka pol-

skiego dla dzieci (Katowice 2009). 

Jolanta Tambor – Prof. Uniwersytetu l skiego, dr hab., dyrektor Szko-

y J zyka i Literatury Polskiej Uniwersytetu l skiego, pracownik Insty-
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tutu J zyka Polskiego U . Zajmuje si  socjolingwistyk , dialektologi , 

etnolingwistyk , fonetyk  i fonologi  oraz glottodydaktyk . Jest autork  

kilku ksi ek: J zyk polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice 1990), 

Mowa Górno l zaków oraz ich wiadomo  j zykowa i etniczna (Katowice 

2006, II wyd. 2008), Fonetyka i fonologia wspó czesnego j zyka polskiego. wi-

czenia (Warszawa 2007), Stanis aw Lem: Jak ocala  wiat, Maszyna Trurla, 

Wyprawa pierwsza A, czyli Elektryba t Trurla, Seria „Czytaj po polsku”, 

t. 7 (Katowice 2010), Oberschlesien – Sprache und Identität (Hildeshaim–

Zürich–New York: Georg Olms Verlag, 2011), a tak e wspó autork  

podr czników Fonetyka i fonologia wspó czesnego j zyka polskiego (wraz 

z D. Ostaszewsk : Warszawa 2000, 2002, 2004, 2006, 2008), piewaj co 

po polsku (z A. Majkiewicz: Katowice 2004, 2006, 2009) i monografii 

Gwara l ska – wiadectwo kultury, narz dzie komunikacji (z A. Skudrzyk, 

K. Urban, O. Woli sk : Katowice 2000). 

Agnieszka Tambor – Mgr, pracownik Katedry Mi dzynarodowych 

Studiów Polskich Uniwersytetu l skiego. Zajmuje si  glottodydaktyk  

i filmem polskim. Jest autork  dwu ksi ek: Polska pó ka filmowa. 100 

filmów, które ka dy cudzoziemiec powinien zobaczy  (Katowice 2012) oraz 

opracowania: Zofia Na kowska: Przy torze kolejowym; Tadeusz Borowski: 

Prosz  pa stwa do gazu. (Katowice 2011, w serii „Czytaj po polsku”, t. 8). 

Wioletta Hajduk-Gawron – Dr, pracownik Katedry Mi dzynarodo-

wych Studiów Polskich Uniwersytetu l skiego. Zajmuje si  glottody-

daktyk  i nauczaniem literatury polskiej cudzoziemców. Jest wspó au-

tork  ksi ek: B d  na B1 (Kraków 2010, 2012, wraz z A. Achtelik, 

A. Madej  i M. wi tek), autork  gry edukacyjnej Znajd  pytanie, znajd  

odpowied  i cz onkiem zespo u redakcyjnego serii „Czytaj po polsku”. 
 


