
Noty o autorach

Jugder Batkhishig – mgr, Międzynarodowe Studia Polskie, Uniwersytet Śląski w
Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe dotycząc następujących zagadnień: językowy obraz
świata,  w tym obraz Mongolii,  stereotypy językowe i  kulturowe,  antropologia
kulturowa.
Kontakt: hishgee_0517@yahoo.com  

Knapik  Kinga –  dr,  Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej,  Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe i problematyka badań oscylują wokół zagadnień:
historia  języka,  zmiany  semantyczne,  etymologia,  leksyka  mentalna.  Zajęcia
dydaktyczne: fonetyka i morfologia historyczna języka polskiego, historia języka,
język  jako  archiwum  kulturowe,  leksykologia  i leksykografia,  kultura  języka,
praktyka  wypowiedzi  naukowej. Członkini  Towarzystwa  Miłośników  Języka
Polskiego,  Polskiego  Towarzystwa  Językoznawczego,  Komisji  Językoznawstwa
PAN. Autorka publikacji pt. Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium
słowotwórczo-leksykalne (Katowice 2015).
Kontakt: e-mail: kingaknapik@interia.pl

Lisczyk-Kubina Karolina –  dr,  Instytut  Języka  Polskiego  im.  Ireny  Bajerowej,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego. Jej
zainteresowania  badawcze  koncentrują  się  wokół  zagadnień  związanych  ze
współczesnym  językiem  polskim,  w  szczególności  jego  gramatyką  oraz
semantyką. Od 2009 roku uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka
polskiego PAN. Jest autorką monografii  Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie
(Katowice 2015). Razem z Marcinem Maciołkiem współredagowała książki Ruch
w  języku  –  język  w  ruchu (2012)  oraz  Granice  w języku  –  język  w  granicach
(2014).
Kontakt: karolina.lisczyk@wp.pl
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Maciołek Marcin – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska.
Jego  zainteresowania  naukowe  to:  rozwój  zasobu  leksykalnego  polszczyzny
współczesnej  i  historycznej,  wpływ  techniki  na  ewolucję  języka,  gramatyka
historyczna  i  historia  języka  polskiego,  glottodydaktyka  polonistyczna.  Jest
autorem kilku książek:  Na tropie form i znaczeń słów (2015),  Kształtowanie się
nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata
(2013),  Głoski  polskie.  Przewodnik  fonetyczny  dla  cudzoziemców  i  nauczycieli
uczących języka polskiego jako obcego (2012, wyd. drugie uzupełnione – 2014;
wspólnie z J. Tambor),  Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach, cz. 1 i 2
(2009, 2010, 2012, 2016) oraz współredaktorem tomów Ruch w języku – język
w ruchu (2012) i Granice w języku – język w granicach (2014).
Kontakt: marcin.maciolek@wp.pl

Masny Agnieszka – dr, Muzeum Narodowe w Kielcach, Polska.
Doktor  nauk  humanistycznych  w  zakresie  językoznawstwa,  kierownik  Działu
Wydawnictw Muzeum Narodowego w Kielcach. Opublikowała monografię Lubię
to!  Muzeum  narodowe  w  mediach  społecznościowych  (2018)  oraz  szereg
artykułów  naukowych  dotyczących  komunikacji  językowej  w  Internecie.
Interesuje  ją  komparatystyka  stylistyczna  tekstów  oraz  język  uwikłany  we
współczesne  kanały  i  narzędzia  komunikacji.  Zawodowo  zajmuje  się  także
przygotowywaniem  i  koordynacją  projektów  inwestycyjnych  oraz  systemem
zarządzania jakością. 
Kontakt: a.masny@mnki.pl 

Wichniewicz Paulina  –  mgr,  Instytut  Slawistyki  Zachodniej  i  Południowej,
Uniwersytet Warszawski, Polska.
Jej  zainteresowania  naukowe  dotyczą  następujących  kwestii:  społeczności
wielojęzyczne, dwujęzyczność, interferencja językowa. 
Kontakt: paulina.wichniewicz@student.uw.edu.pl 

Wiśniewska Justyna  – mgr,  Studium  Kultury  i  Języka  Polskiego  dla
Obcokrajowców, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska.
Interesuje się zagadnieniami związanymi z socjolingwistyką, pragmalingwistyką.
Ukończyła studia socjologiczne na UMK oraz Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych w Toruniu. Przez kilka lat uczyła języka angielskiego, a po ukończeniu
studiów podyplomowych także języka polskiego jako obcego. 
Kontakt: tynaw@o2.pl
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