
Noty o autorach 

Emilia Bańczyk – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Absolwentka filologii polskiej oraz socjologii reklamy i komunikacji spo-
łecznej. W 2016 roku obroniła doktorat pt. Kulturowe kody reklamy. Świat 
znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji. Pasję językoznawczą łączy z wie-
dzą socjologiczną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się: socjolingwistyka, 
językoznawstwo pragmatyczne, a także determinizm technologiczny i zagad-
nienie socjalizacji medialnej. Członkini Stowarzyszenia „Via Linguae” i TMJP. 
Kontakt: emilia.kaluzinska@gmail.com 

Elżbieta Dutka – prof. dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. 
Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, zwłaszcza prozą kresową, 
literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury. Jest autorką książek: Ukrai-
na w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego (2000), 
Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza (2008), Zapisywanie 
miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI (2011), Próby to-
pograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014), Cen-
tra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (2016). 
Kontakt: elzbieta.dutka@us.edu.pl 

Kamila Gieba – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, 
Zielona Góra, Polska. 
Jej zainteresowania naukowe to: kategoria przestrzeni w literaturze, litera-
tura migracyjna, regionalizm literacki, współczesny polski reportaż literac-
ki. Autorka monografii Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska 
regionu (2018), publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury”, „Pamiętniku 
Literackim”, „Świecie Tekstów”, „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach 
Rodzajów Literackich”. Sekretarz naukowej serii wydawniczej „Historia 
Literatury Pogranicza” (Oficyna Wydawnicza UZ). Kierowniczka Pracow-
ni Badań nad Literaturą Regionalną działającej w IFP UZ. 
Kontakt: kamila.gieba@gmail.com 
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Wioletta Hajduk-Gawron – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Pol-
skich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Jej zainteresowania naukowe to: recepcja literatury polskiej w świecie, me-
todyka nauczania języka polskiego jako obcego, teoria adaptacji. Autorka 
artykułów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, redaktorka i współre-
daktorka tomów Adaptacje (2013, 2015, 2018) oraz serii Czytaj po polsku, 
współautorka materiałów certyfikatowych Bądź na B1. Zbiór zadań z języka 
polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1 (2009, 2012), 
współredaktorka publikacji elektronicznej Literatura w dydaktyce i glottody-
daktyce polonistycznej. Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadcza-
nia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2001–2002 była 
lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. M. Tanka w Mińsku na 
Białorusi. 
Kontakt: violahajdukgawron@yahoo.com 

Wojciech Hofmański – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska. 
Absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Laureat konkursu stypendialnego Fundacji 
UAM (2012) i czterokrotny stypendysta na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Karola w Pradze. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa 
Naukowego, Rady „Biuletynu Polonistycznego” przy IBL PAN oraz 
Stowarzyszenia „Bristol”. Od 2013 roku pracował w Katedrze Studiów 
Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze, a od 2017 związa-
ny jest z Instytutem Filologii Polskiej UAM. Prowadzi badania w zakresie 
psycholingwistyki, lingwistyki kontaktowej i glottodydaktyki polonistycz-
nej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynił fenomen komu-
nikatywności międzyjęzykowej oraz problematykę interakcji pokrewnych 
lingwokultur. 
Kontakt: wh@amu.edu.pl 

Artur Jabłoński – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim. Dziennikarz i pisarz dzia-
łający w ruchu kaszubskim od 1990 roku. Był związany ze studenckim pi-
smem „Tatczëzna”, telewizyjnym magazynem „Rodnô Zemia” i miesięcz-
nikiem „Pomerania”. Współzakładał Radio Kaszëbë i stowarzyszenie 
osób narodowości kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”. Założyciel pierwszej 
kaszubsko-polskiej szkoły podstawowej. Badacz twórczości kaszubskiego 
pisarza Jana Rompskiego w kontekście tożsamości. Autor eseju Kaszubi. 
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Wspólnota narodowa (2012) oraz trzech powieści w języku kaszubskim: Na-
merkôny (2013), Smùgã (2014) i Fényks (2015). 
Kontakt: a.jablonsczi@najaszkola.eu 

Roland Marti – prof. dr hab., Slavistik, Philosophische Fakultät, Universität 
des Saarlandes, Saarbrücken, Niemcy. 
Studiował slawistykę, germanistykę i orientalistykę w Bazylei i w Moskwie. 
Doktorat i habilitacja ze slawistyki; od 1989 roku profesor zwyczajny fi-
lologii słowiańskiej na Uniwersytecie Kraju Saary (Niemcy), wykłada 
również na uniwersytecie w Bazylei i Paryżu (INALCO). Specjalizuje się 
w badaniach języka i literatury staro-cerkiewno-słowiańskiej, grafematyki 
języków słowiańskich, polityki językowej, języków mniejszości słowiań-
skich, języka i literatury dolnołużyckiej. 
Kontakt: rwmslav@mx.uni-saarland.de 

Ewa Michna – dr hab., Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska. 
Socjolożka i antropolożka, jej zainteresowania naukowe koncentrują się 
wokół socjologii narodu i stosunków etnicznych, mniejszości narodowych 
i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, strategii emancypacyjnych 
grup nieposiadających własnego państwa, a w szczególności sposobów 
wykorzystywania historii i języka w polityce tożsamości. Od ponad dwu-
dziestu lat prowadzi badania grup walczących o uznanie: Łemków i Śląza-
ków w Polsce, a także działaczy etnicznych ruchu rusińskiego na Słowacji 
i Ukrainie. 
Kontakt: ewa.michna@uj.edu.pl 

Małgorzata Mikołajczak – prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uni-
wersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska. 
Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Lite-
rackiej, kierownik literaturoznawczych studiów doktoranckich. Członek 
Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2011 roku). Członek stowarzy-
szeń, rad naukowych czasopism, serii wydawniczych oraz redakcji perio-
dyków. Autorka 5 książek naukowych, redaktor i współredaktor 10 ksią-
żek naukowych i 2 antologii poezji, a także autorka ok. 180 artykułów 
(studiów, szkiców, recenzji), publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literac-
kim”, „Ruchu Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Tek-
stach Drugich”, „Ethosie”, „Twórczości”, „Odrze”, „Kwartalniku Arty-
stycznym”. W latach 2012–2017 kierowała międzyuczelnianym projektem 
„Nowy regionalizm w badaniach literackich”. 
Kontakt: M.Mikolajczak@ifp.uz.zgora.pl 
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Agnieszka Nęcka – dr hab. prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. 
Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Krytyk literacki, współpracuje m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książka-
mi”, „Pograniczami”, „Twórczością”; autorka książek: Granice przyzwoitości. 
Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (2006); Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice 
o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010); Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w pol-
skiej prozie po 1989 roku (2011); Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej 
XXI wieku (2012); Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiogra-
ficznych (2013); Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (2015). Redaktorka 
działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka 
Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009). 
Kontakt: agnieszka.necka@us.edu.pl 

Monika Pakura – mgr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Doktorantka w IJP UŚ; od blisko dziesięciu lat nauczycielka języka polskiego 
i logopeda. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół dzieci romskich, 
z którymi pracuje. Szczególnie interesuje ją ich sytuacja językowa, związany 
z nią bilingwizm i wielokulturowość. W aspekcie logopedycznym tematem jej 
bliskim jest jąkanie, co spowodowało, że przez kilka lat była koordynator-
ką Klubu Ludzi Mówiących na Uniwersytecie Śląskim. Publikowała m.in. 
w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”. 
Kontakt: monika_ita@op.pl 

Anastasia Reis – MA, Institut für Slavistik, Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg, Oldenburg, Niemcy. 
Urodziła się w Omsku (Rosja), studiowała filologię niemiecką na Omskim 
Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym oraz germanistykę i filologię 
słowiańską na Uniwersytecie im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu 
(Niemcy), gdzie pracuje w Instytucie Slawistyki. Realizuje badania: „Endo-
genne i egzogenne zmiany językowe w mikrojęzykach w zakresie morfologii 
fleksyjnej: język łemkowski pomiędzy polszczyzną, słowacczyzną a ukra-
ińszczyzną”. Jej zainteresowania naukowe to: słowiańskie językoznawstwo 
porównawcze, lingwistyka korpusowa, zmiany językowe, socjolingwistyka 
oraz lingwistyka kontaktowa, mikrojęzyki słowiańskie. 
Kontakt: anastasia.reis@web.de 

Aldona Skudrzyk – prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego im. Ireny Baje-
rowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Profesor w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komuniko-
wania. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół różnorodnych – 
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socjolingwistycznych, pragmatycznych i stylistycznych – aspektów zróżni-
cowania współczesnej polszczyzny. Najnowsze badania dotyczą stanu pi-
śmiennego stylu myślenia (analfabetyzm funkcjonalny), wpływu nowych 
mediów na język młodego pokolenia oraz regionu i regionalności, zwłaszcza 
zaś znaczenia języka w konstruowaniu tożsamości lokalnych oraz komunikacji 
w warunkach dyglosji. Zajmuje się również teoretycznie i praktycznie glotto-
dydaktyką. Autorka lub współautorka publikacji: Czy zmierzch kultury pisma? 
O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym (2005), Małe ojczyzny. Świadomość ję-
zykowo-kulturowa społeczności lokalnych (2010), Kultura piśmienności młodego po-
kolenia (2010), Literacy of the young generation in a diglossic environment (2012). 
Kontakt: aldona.skudrzyk@us.edu.pl 

Ivana Slivková – PhD, Katedra stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakul-
ta, Prešovska univerzita v Prešove, Preszów, Słowacja. 
Jej zainteresowania badawcze skupiają się na tematach takich, jak: literatu-
ra białoruska, literatura polska, literatura rusińska na Słowacji, literatura 
porównawcza, komunikacja międzykulturowa, stereotyp narodowy, tłu-
maczenie. Ważniejsze publikacje: Bieloruská poézia na prelome storočí (2012), 
Úvod do interkultúrnej komunikacie (2015), Moderná slovenská literatúra v stredo-
európskom kontexte (1890–1945) (2016, współautorstwo). 
Kontakt: ivana.slivkova@unipo.sk 

Anna Sobiecka – dr hab., Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słup-
sku, Słupsk, Polska. 
Literaturoznawca i teatrolog, autorka monografii poświęconych dramato-
pisarstwu Michała Bałuckiego oraz monograficznych opracowań związa-
nych z teatrem słupskim: Dzieje teatru w Słupsku 1945–2008. Zarys historycz-
no-dokumentacyjny (2009); Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna (2012); Teatr 
w Słupsku. Historie (o)powiedziane (2017). Zainteresowania badawcze skupia 
wokół historii teatru oraz dramatu polskiego XIX i XX wieku, najnowszej 
polskiej dramaturgii, zagadnień związanych z teatrem lokalnym, a także 
pogranicza badań teatralnych i literaturoznawczych. 
Kontakt: anna.sobiecka@apsl.edu.pl 

Mustafa Switat – dr, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa, Polska. 
Socjolog, psycholog, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. 
F. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Jego zainteresowania naukowe kon-
centrują się na transferze kulturowym, socjologii migracji, procesach glo-
balizacyjnych, wielokulturowości oraz psychologii klinicznej. Autor szere-
gu artykułów dotyczących szeroko pojętych polsko-arabskich kontaktów 
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kulturowych i kwestii migracji oraz monografii Społeczność arabska w Polsce. 
Stara i nowa diaspora (2017) wyróżnionej w konkursie ACADEMIA 2018 na 
najlepszą publikację akademicką i naukową. 
Kontakt: m.switat@uw.edu.pl 

Justyna Szlachta-Ignatowicz – dr, Katedra Studiów Interkulturowych Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska. 
Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół szeroko pojmowanej spe-
cyfiki i kultury pogranicza oraz współczesnej literatury tożsamościowej. 
Ważniejsze publikacje: Zróżnicowanie tematyczne pieśni „Śpiewnika Górnoślą-
skiego” Feliksa Nowowiejskiego, w: Interpretacja i recepcja. Nowe prace badawcze po-
święcone muzyce Feliksa Nowowiejskiego, red. K.D. Szatrawski (2016); „Ach jak 
cudowna jest podróż, jaka by ona nie była”. Polski blues Janoscha i Spis cudzołożnic 
Jerzego Pilcha, w: Szczęśliwy, kto poznał Janoscha. Literackie korzenie tożsamości, 
red. A. Bajorek (2017); Rola rzeki w społeczeństwie pogranicza kulturowego. 
„Pierwsza polka” Horsta Bienka, w: Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne 
w horyzoncie wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk (2018). 
Kontakt: j.szlachta-ignatowicz@uw.edu.pl 

Agnieszka Tambor – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Kulturoznawczyni, jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze 
współczesnym kinem polskim i możliwościami wykorzystania go w nau-
czaniu cudzoziemców. Te zagadnienia były także tematem jej rozprawy 
doktorskiej. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy 
cudzoziemiec zobaczyć powinien (2012, 2015) oraz cyklu artykułów Półka filmo-
wa publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opraco-
wała 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów 
glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym 
oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwi-
czeń i zadań do tych tekstów. Kierownik Centrum Języka i Kultury Chiń-
skiej UŚ. 
Kontakt: tamboragnieszka@gmail.com 

Tomasz Wicherkiewicz – dr hab. prof. UAM, Slavic-Eurasian Research 
Center, Hokkaido University, Hokkaido, Japonia; Katedra Orientalistyki, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska. 
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; stypendysta 
Hokkaido University; socjolingwista, badacz języków mniejszościowych 
i rzadziej używanych, mniejszości językowych, języków zagrożonych oraz 
polityki językowej, planowania językowego, dokumentacji i rewitalizacji ję-
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zyków. Honorowy Obywatel Gminy Wilamowice (od 2015 roku). Pomy-
słodawca i kierownik projektu „Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. 
Baza dokumentacji zagrożonych języków”. 
Kontakt: wicher@amu.edu.pl 

Maciej Witkowski – dr hab., Katedra Pedagogiki, Akademia WSB, Dąbro-
wa Górnicza, Polska. 
Profesor Akademii WSB; do jego głównych zainteresowań badawczych na-
leżą: metodologia badań międzykulturowych, badania nad sytuacją Romów, 
problemy ruchów etnicznych, narodowych, sprawy mniejszości bezpań-
stwowych, komunikacja międzykulturowa. Autor książki Polityka i antropolo-
gia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce (2016). 
Kontakt: mwitkowski@wsb.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


