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Aleksandrowicz Joanna –  dr,  Instytut  Nauk  o  Kulturze  i  Studiów
Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Autorka następujących publikacji: Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów.
O estetyce  nietrwałości  w  filmach  Wong  Kar-waia (2008)  oraz  Pomiędzy
płótnem  a ekranem.  Inspiracje  twórczością  Goi  w  kinie  hiszpańskim (2012).
Zajmuje  się  filmem  i  kulturą  hiszpańską,  kinem  azjatyckim,  estetyką  oraz
komparatystyką kulturową.
Kontakt: joannaleksandrowicz@gmail.com  

Bahneva Kalina  –  dr  hab.  prof.  ATH,  Uniwersytet  Sofijski  im.  św.  Klimenta
Ochrydzkiego,  Sofia,  Bułgaria;  Akademia  Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, Polska.
Literaturoznawczyni,  badaczka  polsko-bułgarskich  związków  literackich,
tłumaczka  literatury  polskiej  na  język  bułgarski.  Interesuje  się  przede
wszystkim historią literatury polskiej, problematyką przekładoznawczą oraz
recepcją  polskich  dzieł  w  Bułgarii.  Autorka  książki  Преселението  на
художественото слово [Wędrówki słowa poetyckiego] (1993),  poświęconej
poetyce  bułgarskich  przekładów  polskiej  poezji  romantycznej
i modernistycznej oraz francuskiego symbolizmu od końca XIX w. do lat 20. XX
wieku  oraz  autorka  prac  z  zakresu  słowiańskiej  komparatystyki,  historii
literatury polskiej oraz literatury bułgarskiej. Obecnie w druku są jej książki
Боян Пенев. Любов. Писма. Наука [Bojan Penew. Miłość. Listy. Nauka] i Przez
granice.  Rozważania  o  polskiej  i  bułgarskiej  literaturze.  Tłumaczyła  m.in.
dramaty  Witkacego.  Autorka  wielu  artykułów  naukowych  w  periodykach
i tomach  zbiorowych,  aktywna  uczestniczka  konferencji  krajowych
i międzynarodowych. Odznaczona medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”
(1991).
Kontakt: sofiakb2000@yahoo.com 

Bobowski Sławomir  –  dr  hab.  prof.  UWr,  Instytucie  Filologii  Polskiej,
Uniwersytet Wrocławski, Polska. 
Polonista i  filmoznawca,  opublikował dotąd ponad osiemdziesiąt artykułów
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naukowych oraz pięć  książek:  Dyskurs  filmowy Zanussiego (Wrocław 1996),
W poszukiwaniu siebie. Twórczość filmowa Agnieszki Holland (Wrocław 2001),
Między świętością a potępieniem. Martin Scorsese i religia (Wrocław 2007), Nie
tylko  przygoda.  Polskie  powieści  indiańskie  dla  młodzieży  w  perspektywie
etnologicznej (Wrocław  2012),  Western  i  Indianie. Filmowe  wizerunki
rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych
XX wieku (ATUT, Wrocław 2015). Od ponad dwudziestu lat  jest  redaktorem
rocznika  „Studia  Filmoznawcze”.  Jego  zainteresowania  od  pewnego  czasu
zmierzają  ku  fuzji  filmoznawstwa  z  refleksją  o  kulturze,  zwłaszcza
z antropologią kulturową. 
Kontakt: slawomir.bobowski@uwr.edu.pl 

Borkowski Wojciech – dr, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta
Zajonca, Uniwersytet Warszawski, Polska. 
Z  wykształcenia  biolog,  doktoryzował  się  w  2002  r.  w  Instytucie  Botaniki
Uniwersytetu  Warszawskiego,  jednak  od  kilkunastu  lat  jego  działalność
naukowa skupia się wokół modelowania komputerowego dynamiki procesów
społecznych i ewolucyjnych za pomocą minimalistycznych oraz realistycznych
modeli agentowych. Zajmuje się zarówno teorią ewolucji biologicznej jak i jej
analogami – ewolucją memetyczną i makroewolucją kulturową. Interesuje się
też informatycznymi systemami adaptacyjnymi – algorytmami genetycznymi,
sztucznymi sieciami neuronowymi, a także ich współdziałaniem. 
Kontakt: wborkowski@uw.edu.pl 

Budzik Justyna – dr, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska. 
Filmoznawczyni  i  lektorka  języka  polskiego  jako  obcego.  Stypendystka
Fulbrigt Slavic Award na University of Seattle (2017/18), w 2016/17 lektorka
języka  polskiego  w  paryskim  INALCO.  Zaangażowana  w  liczne  projekty
edukacji  medialnej  w  całej  Polsce.  Jest  autorką  naukowych  opracowań
z zakresu  nauczania  o  filmie  i  fotografii.  Prowadzi  edukacyjny  blog:
www.lekcjeofilmie.pl.  Wydała  dwie  filmoznawcze  książki:  Dotyk  światła
(2012) i  Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina  (2015).
Laureatka  głównej  nagrody  im.  Inki  Brodzkiej-Wald  za  najlepszą  pracę
doktorską  z  zakresu  współczesnej  humanistyki  (2012).Współzałożycielka
katowickiej Fundacji dla Filmu i Fotografii. 
Kontakt: budzikjustine@gmail.com 

javascript:void(0);
http://www.lekcjeofilmie.pl/
mailto:wborkowski@uw.edu.pl
mailto:slawomir.bobowski@uwr.edu.pl


Buń Zoriana – mgr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska. 
Absolwentka  Podyplomowych  Studiów  Kwalifikacyjnych  Nauczania  Kultury
Polskiej  i Języka  Polskiego  jako  Obcego  Uniwersytetu  Śląskiego.  Pracę
magisterską na  temat:  Lwów.  Mozaika wspomnień  (Makuszyński  –  Wittlin  –
Lem  –  Zagajewski) napisała  pod kierunkiem  prof. zw.  dr hab.  Krzysztofa
Kłosińskiego.  Współpracowała  ze Szkołą  Języka  i Kultury  Polskiej  UŚ.
Przewodnicząca Koła Naukowego „Wieża Babel”  (2012-2013).  Uczestniczka
kilkunastu  konferencji  naukowych  i autorka  kilku  artykułów.  Jej
zainteresowania  naukowe  związane  są  z problematyką  lwowską
w różnojęzycznych literaturach, recepcją literatury polskiej na świecie (przede
wszystkim  na Ukrainie),  przekładem  tekstów  specjalistycznych
oraz nauczaniem  języka  polskiego  jako  obcego.  Przygotowuje  rozprawę
doktorską  o obrazie  Lwowa  w twórczości  współczesnych  pisarzy  polskich,
ukraińskich i rosyjskich.
Kontakt: zoriana.bun@gmail.com 

Fojkis Aldona –  dr,  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci
Niedowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, Polska.
Doktor  Aldona  Fojkis  od  kilkunastu  lat  jest  nauczycielką  języka  polskiego
w Liceum  Ogólnokształcącym  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-
Wychowawczym  dla  Dzieci  Niedowidzących  i  Niewidomych  w  Dąbrowie
Górniczej.  Od  kilku  lat  współpracuje  z  Akademią  Humanistyczno-
Ekonomiczną  w  Łodzi,  prowadząc  zajęcia  głównie  z  pedagogiki  specjalnej.
Pełni funkcję opiekuna merytorycznego słuchaczy Studiów Podyplomowych
na  kierunku  Terapia  pedagogiczna  z elementami  arteterapii.  Jest  także
egzaminatorem  CKE  w  zakresie  sprawdzania  prac  gimnazjalnych
i maturalnych  z  języka  polskiego,  również  dla  osób  słabo  widzących
i niewidomych. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej. Autorka pracy: Zobaczyć świat. Praca z uczniem niewidomym na
lekcjach języka polskiego (Łódź 2011). 
Kontakt: afojkis@interia.pl 

Hajduk-Gawron Wioletta – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktor  nauk  humanistycznych  w  zakresie  literaturoznawstwa.  Głównymi
kierunkami jej  zainteresowań są metodyka nauczania języka polskiego jako
obcego  na  wszystkich  poziomach  zaawansowania  oraz  recepcja  literatury
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polskiej w świecie. Od roku 2005 jest członkiem grupy roboczej Państwowej
Komisji  Poświadczania  Znajomości  Języka Polskiego  jako Obcego.  W latach
2001–2002  była  lektorką  języka  polskiego  na  Uniwersytecie  im.  M.  Tanka
w Mińsku na Białorusi.
Kontakt: wioletta.hajduk-gawron@us.edu.pl

Janowska Aleksandra – dr. hab., Zakład Leksykologii i Semantyki, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska.
Interesuje  się  przede  wszystkim  zagadnieniami  związanymi  z rozwojem
języka. W jej dorobku naukowym znajduje się wiele artykułów poświęconych
historii  języka polskiego,  zwłaszcza  słowotwórstwu i leksyce.  Opublikowała
trzy  monografie,   jest  także  współautorką  pracy  poświęconej  derywacji
czasownikowej  w staropolszczyźnie. Od  1991  roku  współpracuje  ze Szkołą
Języka  Polskiego  i Kultury  Polskiej  UŚ.  Przez  wiele  lat  zajmowała  się
nauczaniem  cudzoziemców  rozpoczynających  naukę  języka  polskiego.  Jest
współautorką podręcznika dla obcokrajowców Dzień dobry. 
Kontakt: aleksandra.janowska@us.edu.pl 

Kempna-Pieniążek Magdalena – dr hab., Instytut Nauk o Kulturze i Studiów
Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Redaktor  naczelna  dwutygodnika  kulturalnego  „artPAPIER”.  Zajmuje  się
przede  wszystkim  estetyką  noir  i  neo-noir oraz  kinem  autorskim.  Autorka
książek:  Formuły  duchowości  w  kinie  najnowszym (2013),  Marzyciele
i wędrowcy.  Romantyczna  topografia  twórczości  Wernera  Herzoga  i  Wima
Wendersa (2013) oraz Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kry-zysu (2015).
Kontakt: magdalena.kempna@us.edu.pl

Kowalewski Jerzy – dr, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet im.
Iwana Franki we Lwowie, Ukraina.
Jest  polonistą  (absolwentem  Uniwersytetu  Jagiellońskiego),  od  1996  r.
– nauczycielem  języka  polskiego  jako  obcego,  od  1998  r.  –  nauczycielem,
lektorem,  wykładowcą,  metodykiem nauczania  języka  i  kultury  polskiej  na
Białorusi  i Ukrainie.  W  latach  2005-2008  pracował  w  Centrum  Języka
i Kultury  Polskiej  w Świecie  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Zajmuje  się
nauczaniem kultury polskiej poza Polską.  Jest autorem i propagatorem tzw.
programu  kulturowego  w  nauczaniu  języka  polskiego  jako  obcego.  Tej
tematyki  dotyczą  publikacje  zebrane  w  tomie  Kultura  polska  jako  obca?
(Kraków 2011). Jest autorem zbioru lekcji realizowanych metodą kulturową
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Myślę po polsku (Drohobycz 2008) oraz poradnika metodycznego  Jak uczyć
języka  polskiego  i  kultury  polskiej  na  Ukrainie (Kraków  2013),  a  także
współautorem materiałów do nauki  języka polskiego na Wschodzie  Co nas
łączy (Kraków  2008,  2010)  i  podręcznika  międzykulturowego  Jestem  stąd
(Lwów 2013). 
Kontakt: kowalewskijerzy@wp.pl

Krawczuk Ałła  –  doc.  dr,  Katedra  Filologii  Polskiej,  Narodowy  Uniwersytet
Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina.
Zainteresowania  naukowe  dotyczą  frazeologii,  gramatyki  konfrontatywnej,
pragmalingwistyki,  zwłaszcza  etykiety  językowej,  glottodydaktyki.  Autorka
ponad 100 artykułów naukowych, z których część poświęcona jest nauczaniu
języka polskiego w środowisku ukraińskojęzycznym oraz kilku podręczników
do  nauki  języka  polskiego  na  Ukrainie,  m.in.  Leksykologia  i  kultura  języka
polskiego,  w 2 tomach,  2011,  Jestem  stąd,  2013  (współautor:  Jerzy
Kowalewski).  Członkini  rad naukowych wydawnictw w Polsce:  „Kształcenie
Polonistyczne  Cudzoziemców”,  „Roczniki  Humanistyczne”,  „Zielonogórskie
Seminaria Językoznawcze”, „Kwartalnik Polonicum”.
Kontakt: allakrawczuk@gmail.com

Ładoń Monika  –  dr,  Instytut  Nauk  o  Literaturze  Polskiej  im.  I.  Opackiego,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jest  autorką  artykułów  dotyczących  reprezentacji  choroby  w  literaturze
polskiej. Opublikowała książkę „Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”.
Studia  o Antonim  Słonimskim (Katowice  2008).  Współredagowała  prace
zbiorowe: Zamieranie prozy (Katowice 2012) oraz Zamieranie fikcji (Katowice
2014).
Kontakt: monika.ladon@us.edu.pl

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;
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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

Morcinek-Abramczyk Barbara  –  dr,  Szkoła  Języka  i  Kultury  Polskiej,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Od  2006  do  2009  pracowała  w  Sekcji  Polskiej  Wydziału  Rosyjskiego
i Wschodnioeuropejskiego  na  Uniwersytecie  Języków  Obcych  w  Tokio.  Od
sierpnia  2011  do  maja  2012  pracowała  na  Wydziale  Języków  i  Literatur
Słowiańskich  Uniwersytetu  w  Indianie.  Interesuje  się  literaturą  polską,
nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz międzykulturowymi różnicami.
Jej najważniejsze publikacje to:  Oczy jak maliny w cukrze, czyli postrzeganie
wszystkimi  zmysłami („Postscriptum Polonistyczne”  2002,  nr  4),  Wizerunek
gorola  w  trzech  odsłonach (w:  My  som  tukej,  Katowice  2004),  Elementy
przekładu  intersemiotycznego  w  nauczaniu  grup  zaawansowanych
(„Postscriptum Polonistyczne” 2005, nr 2),  Polski mniej obcy.  Podręcznik do
nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych (Katowice 2007), Gesty po
polsku i  po japońsku.  Komunikacja niewerbalna w procesie nauczania języka
polskiego jako obcego (w: Studia polonistyczne w Azji, Seul 2007), Tłumaczenie
kultur – oswajanie kultur? Kilka uwag o kuchni (w: Spotkania polonistyk trzech
krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2009, Tokio 2010).
Kontakt: morcinek@gmail.com

Nofikow Ewa  –  dr,  Instytut  Filologii  Polskiej,  Uniwersytet  w  Białymstoku,
Polska. 
Jej  zainteresowania  badawcze  dotyczą:  pogranicza  literaturoznawstwa
i studiów  kulturowych  /  antropologicznych,  historii  i  tradycji  karnawału  /
karnawałów,  ze szczególnym  uwzględnieniem  karnawału  polskiego,
antropologicznych  aspektów  świętowania,  dramatologii  i  antropologii
kulturowej.
Kontakt: ewa.nofikow@gmail.com 

Nowak Izabela – mgr,  Instytut  Filologii  Wschodniosłowiańskiej,  Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska.
Aktualnie prowadzi badania dotyczące komunikacji międzykulturowej polsko-
rosyjskiej  w  aspekcie  językoznawczym  oraz  zastosowaniu
glottodydaktycznym.  Jej  zainteresowania  dotyczą  optymalizacji  procesu
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nauczania  języka  rosyjskiego  jako  obcego  oraz  szeroko  rozumianej
komunikacji  badanej  z  perspektywy  językoznawczej  (ze  szczególnym
uwzględnieniem  aparatu  pojęciowego  pragmatyki  językowej),
psycholingwistycznej, kulturowej oraz glottodydaktycznej 
Kontakt: izabela.nowak@us.edu.pl   

Ostaszewska Danuta –  prof.  dr hab.,  Instytut  Języka Polskiego,  Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska.
Wieloletni kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego. W swoich badaniach
podejmuje  zagadnienia  polszczyzny  historycznej  oraz  współczesnej,
przedstawiając  je  za  pomocą  instrumentarium  najnowszej  lingwistyki.  Jej
publikacje obejmują takie dyscypliny językoznawcze, jak: fonetyka i fonologia,
składnia,  stylistyka,  lingwistyka  kulturowa,  teoria  tekstu,  genologia.  Jest
autorką monografii: Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego
informacji (1991);  Język  poetycki  Jana  Andrzeja  Morsztyna.  Z  zagadnień
semantyki (1993);  Postać  w  literaturze.  Wizerunek  staropolski (2001);
Przeobrażenia  składni  jako  wyznacznik  tendencji  nowatorskich  w  prozie
artystycznej  drugiej  połowy  XX  wieku (2005).  Jest  także  współautorką
podręcznika  akademickiego  Fonetyka  i  fonologia  współczesnego  języka
polskiego (kilka wydań) oraz książki  Polszczyzna XVII wieku – stan i ewolucja
(2002).  Ostatnie  badania  skoncentrowała  na  kształtowaniu  się  gatunków
mowy w polszczyźnie, inicjując cykl rozpraw pt. Gatunki mowy i ich ewolucja
oraz  serię  PWN  pt.  Zagadnienia  i  problemy  współczesnej  genologii
(współredaktor  R.  Cudak).  Jest  członknią  Komisji  Językoznawstwa  Polskiej
Akademii  Nauk:  Oddział  w  Katowicach,  Polskiego  Towarzystwa
Językoznawczego,  Towarzystwa  Miłośników  Języka  Polskiego  oraz  Komisji
Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN. 
Kontakt: danutaostaszewska@wp.pl

Puchalska Iwona  –  dr  hab.,  Katedra  Komparatystyki  Literackiej  Wydziału
Polonistyki, Uniwersytet Jagieloński, Kraków, Polska, 
Studiowała  filologię  polską na  Uniwersytecie  Jagiellońskim oraz,  w ramach
stypendium TEMPRA, literaturę porównawczą i socjologię na Uniwersytecie
Stendhala  w  Grenoble.  W  latach  2001-2004  pracowała  jako  lektor  języka
polskiego  w  UFR  Langues,  Littératures  et  Civilisations  Etrangères
na Uniwersytecie  Stendhala  w  Grenoble.  Zajmuje  się  operą  i  teatrem
muzycznym, problemami adaptacji,  zjawiskiem improwizacji literackiej oraz
uwarunkowaniami recepcji utworów muzycznych i literackich. Autorka prac:
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Improwizacja  poetycka  w  kulturze  polskiej  XIX  wieku  na  tle  europejskim
(Kraków,  2013); Sztuka  adaptacji.  Literatura  romantyczna  w  operze
dziewiętnastowiecznej (Kraków 2004).
Kontakt: iwona.puchalska@uj.edu.pl

Regiewicz Adam  –  dr  hab.,  prof.  nadzw.  AJD,  Akademia  im.  Jana  Długosza
w Częstochowie, Polska.
Od 2003 jest wykładowcą w WSD O.O. Kapucynów w Krakowie, od 2010 r. jest
profesorem  nadzwyczajnym  Akademii  im.  Jana  Długosza  w  Częstochowie,
od października  2011  do  sierpnia  2012  r.  pełnił  funkcję  Prodziekana  ds.
dydaktyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD, od października 2012
pełni funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Zakładu
Teorii Literatury i kierownika Pracowni Komparatystyki Kulturowej. Zajmuje
się  badaniem  zjawisk  na  pograniczu  literaturoznawstwa  i  komparatystyki
kulturowej.  Pierwszą  przestrzenią  badawczą  jest  mediewistyka,  w  której
przenikają się  wątki  teologii  i historii  Kościoła.  Druga przestrzeń badawcza
związana jest z antropologią i kulturą współczesną badanymi w perspektywie
chrześcijaństwa jako paradygmatu kulturowego Europy i jego kryzysu w dobie
sekularyzmu. 
Kontakt: a.regiewicz@ajd.czest.pl 

Sławkowa Ewa –  prof. dr hab.  Zakład Historii  Języka Polskiego,  Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Polska.
Jej  zainteresowania  i prace  badawcze  koncentrują  się  wokół  następujących
kręgów tematycznych: stylistyka (ze szczególnym uwzględnieniem językowo-
kulturowych aspektów stylu artystycznego); współczesna translatoryka (w jej
wymiarze  teoretycznym  i praktycznym);  edukacja  regionalna  (problemy
języka  i stylu  tzw.  piśmiennictwa  regionalnego);  etnopragmatyka
i komunikacja  międzykulturowa.  W latach  osiemdziesiątych  (1981-1985)
pracowała jako lektor języka polskiego we Francji na Uniwersytecie Paris-IV-
Sorbonne.  Przez  wiele  lat  przewodniczyła  Katowickiemu  Kołu  Miłośników
Języka Polskiego.
Kontakt: e-mail: ewaslawek@o2.pl 

Sokalska Małgorzata  –  dr,  Katedra  Komparatystyki  Literackiej,  Uniwersytet
Jagielloński, Kraków, Polska. 
Studiowała  Filologię  Polską  na  UJ  (studia  magisterskie  oraz  doktoranckie;
doktorat  w  roku  2008)  oraz  literaturę  porównawczą  na  Uniwersytecie
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Stendhala w Grenoble („Imaginaire et Poétiques" 2001/2002). Pracowała jako
nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie,
a  od 2008 roku jest  związana zawodowo z  Katedrą Komparatystyki  WPUJ.
Interesuje  się  zagadnieniami  wzajemnych  relacji  literatury  i  muzyki,
zwłaszcza w gatunkach takich jak opera i pieśń. Autorka prac: Opera a dramat
romantyczny. Mickiewicz – Krasiński – Słowacki (Kraków 2009), O inspiracjach
operowych w „Irydionie" Zygmunta Krasińskiego (Kraków 2004).
Kontakt: malgorzata.sokalska@uj.edu.pl 

Śniecikowska Beata – dr hab. prof. IBL PAN, Instytut Badań Literackich, Polska
Akademia Nauk, Polska.
Polonistka i historyczka sztuki. Bada nowoczesną literaturę i sztuki wizualne,
zatrzymując  się  przede  wszystkim  na  grząskich  terenach  pogranicznych
(audialność i wizualność literatury). Tropi także związki kultury europejskiej
z Dalekim  Wschodem.  Autorka  publikacji: Haiku  po  polsku.  Genologia
w perspektywie  transkulturowej  (Toruń  2016); „Nuż  w  uhu”?  Koncepcje
dźwięku w poezji polskiego futuryzmu  (Wrocław 2008, Toruń 2017); Słowo –
obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne  w koncepcjach polskiej awangardy
1918-1939 (Kraków 2005).
Kontakt: beata.sniecikowska@ibl.waw.pl 

Tambor Agnieszka –  dr,  Instytut  Nauk o Kulturze Polskiej  im.  I.  Opackiego,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kulturoznawczyni,  jej  zainteresowania  związane  są  przede  wszystkim
ze współczesnym  kinem  polskim  i  możliwościami  wykorzystania  go
w nauczaniu cudzoziemców. Te zagadnienia były także tematem jej rozprawy
doktorskiej. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy
cudzoziemiec  zobaczyć  powinien oraz  cyklu  artykułów  Półka  filmowa
publikowanych  na  łamach  „Postscriptum  Polonistycznego”.  Opracowała
również 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
ćwiczeń i zadań do tych tekstów.
Kontakt: tamboragnieszka@gmail.com

Wąchocka Ewa  –  prof.  dr  hab.,  Instytut  Nauk  o  Kulturze  i  Studiów
Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zajmuje  się  dramatem i  teatrem XX wieku  oraz  teorią  dramatu,  zwłaszcza
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ewolucją  form  we  współczesnej  dramaturgii.  Opublikowała  monografie
Między  sztuką  a  filozofią.  O  teorii  krytyki  artystycznej  Stanisława  Ignacego
Witkiewicza (1992),  Autor  i  dramat (1999),  Współczesne  metody  badań
teatralnych (2003),  Milczenie  w  dwudziestowiecznym  dramacie (2005).  Jest
także  redaktorką  lub  współredaktorka  prac  zbiorowych  Od  symbolizmu do
post-teatru (1996),  Pohledy II – Punkty widzenia II (2004),  Teatr – media –
kultura (2006),  Przestrzenie  we  współczesnym  teatrze  i  dramacie (2009).
Współredaguje witrynę internetową www.teatry.art.pl. 
Kontakt: ewa.wachocka@us.edu.pl

Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława  –  dr.  Hab.,  Instytutu  Nauk  o  Kulturze
i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kulturoznawca,  folkloroznawca,  memetyk,  w  badaniach  skupiona  na
kulturowych  formach  wyobrażeń  społecznych  i  komunikacji  kulturowej
w kontekście tzw. nowej biologii oraz antropologii kultury ludowej i estetyce
popkultury.  Autorka  ponad  stu  artykułów  naukowych  w  czasopismach
i monografiach  wieloautorskich  oraz  książek:  Miłość  ludowa.  Wzory  miłości
wieśniaczej w polskiej pieśni  ludowej XVIII  – XX wieku,  PTL.  Wrocław, 1991;
Moc  narrativum.  Idee  biologii  we  współczesnym  dyskursie  humanistycznym,
Katowice  2008;  redaktorka  ujęć  monograficznych:  Infosfera.  Memetyczne
koncepcje  kultury  i  komunikacji,  Katowice  2009;  Humanistyczne  konteksty
technopolu, Katowice 2011; od 1996 r. współredaktorka, a od 2004 r. redaktor
naczelna czasopisma naukowego „Teksty z ulicy” (9. tomów) i „Teksty z ulicy”
online,  od  2005  r.  organizatorka  Ogólnopolskich  Warsztatów  Memetycznych
(7. corocznych  edycji).  Prezes  Polskiego  Towarzystwa  Kulturoznawczego  –
Oddział  Katowice,  członek  licznych  rad  naukowych,  m.in.  Komisji  ds.
Folklorystyki  IBL  PAN,  kierownik  serii  wydawniczej  Studia  o  Kulturze  UŚ,
kierownik  Podyplomowych  Studiów  Menedżera  Kultury  (  1994  –  2004),
opiekun  naukowy  Koła  Naukowego  Kulturoznawców  (od  1998  r.)
i Studenckiego Koła Naukowego Folkloroznawców (od 2004). 
Kontakt: dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Wielgosz  Małgorzata  –  mgr, Uniwersytet  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie
w Lublinie, Polska. 
Animator  kultury,  aktorka.  Działalność  publicystyczną,  krytyczno-teatralną
i recenzencką  prowadziła  na  łamach  „Kuriera  Lubelskiego”,  „Dziennika
Wschodniego”,  „Mojego Miasta Lublin”,  „Ziemi  Lubelskiej”,  Pisma Folkowego
„Gadki z Chatki”, Magazynu Lubelskiego „LAJF”, Dwumiesięcznika Środowisk
Twórczych  „Lublin.  Kultura  i  Społeczeństwo”,  „Netkultura.pl”  Internetowy
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Magazyn  Autorów  czy  gazetki  festiwalowej  „Piąta  Ściana”.  W  książkach
i czasopismach  naukowych  zamieszczała  specjalistyczne  artykuły  (m.in.
w publikacjach:  Zrozumieć  humor;  Inspirująca  i  inspirowana.  Popkultura
japońska;  Acta Humana. Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian
wschodnich;  Obrazy drogi w literaturze i sztuce;  The Polish Journal of the Arts
and  Culture;  Obrazy  dookoła  świata.  Postrzeganie  i  prezentowanie  kultur
w dobie trans kulturowości; Skandal w tekstach kultury. Tabu-trend-transgresja;
Muzyczność w dramacie i teatrze).
Kontakt: mawiel@wp.pl 

Wierzejska Jagoda  –  dr,  Zakład  Literatury  XX  i  XXI  wieku,  Uniwersytet
Warszawski, Warszawa. 
Historyk literatury i krytyk literacki. Doktoryzowała się w 2011 r. Jest autorką
książki  Retoryczna  interpretacja  autobiograficzna.  Na  przykładzie  pisarstwa
Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego (2012). Za rozprawę
doktorską,  stanowiącą  postawę  tej  publikacji,  zdobyła  nagrodę  Archiwum
Emigracji  Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika w Toruniu dla  najlepszej  pracy
doktorskiej  o  tematyce  emigracyjnej.  Ukończyła  Studia  Podyplomowe
„Marketing  Kultury”  na  Wydziale  Dziennikarstwa  i  Nauk  Politycznych  UW.
Członek  redakcji  „Przeglądu  Humanistycznego”,  stały  współpracownik
miesięcznika „Nowe Książki”. 
Kontakt: j.wierzejewska@uw.edu.pl

Wójcik-Dudek Małgorzata – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Nauczyciel  w  II  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Stanisława  Wyspiańskiego
w Będzinie.  Autorka  książki:  Przetrwać  w  okolicach mitu.  Funkcje  mityzacji
w poezji Tadeusza Nowaka i współredaktorka książki Dziecko – język – tekst. Jej
zainteresowania oscylują wokół dydaktyki literatury i zagadnień literatury dla
dzieci i młodzieży. 
Kontakt: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

Yinan Li – dr, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu
Języków Obcych.
W  latach  2012–2015  pracowała  jako  dyplomatka  w  Ambasadzie  ChRL
w Polsce. Od 10 lat zajmuje się literaturą polską oraz jej recepcją w Chinach
i chińsko-polskim  dialogiem  międzykulturowym.  Autorka  kilkunastu  prac
poświęconych przede wszystkim zagadnieniom recepcji literatury polskiej. 
Kontakt: liyinan@bfsu.edu.cn
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