
Noty o autorach 

Irena Chawrilska – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk, Polska.  
Literaturoznawca, lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka ję-
zyka polskiego jako drugiego, nauczycielka języka polskiego, filozofii i ety-
ki w szkole średniej, członek redakcji czasopisma „Język – Szkoła – 
Religia”, redaktor i korektor, autorka publikacji z zakresu glottodydaktyki 
polonistycznej, teorii literatury i komparatystyki. Zainteresowania nauko-
we: międzynarodowe studia polskie, glottodydaktyka polonistyczna, teksty 
kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, badania 
transmedialne i transkulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
i drugiego, estetyka transmedialności i intermedialności, komparatystyka 
interdyscyplinarna, zjawisko konwergencji i hybrydyczności w kulturze, 
dyskursy hybrydyczne, literatura elektroniczna. 
Autorka artykułu Korekta za pomoca ̨ literówki. Literatura w konteks ́cie rozwaz ̇an ́ 
genologicznych, „Er(r)go”, nr 32 (1/2016). 
Kontakt: irena.chawrilska@ug.edu.pl 

Piotr Garncarek – dr hab., Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska. 
Zajmuje się glottodydaktyką kulturową. Kieruje Pracownią Glottodydak-
tyki Kulturowej na Wydziale Polonistyki UW. Autor monografii: Świat ję-
zyka polskiego oczami cudzoziemców (Warszawa 1997), Przestrzeń kulturowa 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Warszawa 2006) oraz podręczników: 
Czas na czasownik (Kraków 2002), Nie licz na liczebnik (Warszawa 2009). 
Kontakt: p.garncarek@uw.edu.pl 

Wioletta Hajduk-Gawron – dr, Department of Polish Studies, Hankuk 
University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą takich kwestii, jak: recepcja literatury 
polskiej w świecie, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, teoria 
adaptacji oraz uczeń z doświadczeniem migracji. Autorka artykułów, np. Ar-
cydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej. Zaadaptować czytelnika i tekst 
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(2013), Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej (2018), re-
daktorka i współredaktorka serii Adaptacje (Katowice 2013, 2015, 2018), au-
torka i współredaktorka serii Czytaj po polsku (Katowice 2004 i wyd. następne), 
współautorka materiałów certyfikatowych Bądź na B1. Zbiór zadań oraz testy 
przykładowe z języka polskiego na poziom B1 (Kraków 2009). Egzaminatorka Pań-
stwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego. Od roku 2002 zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Kontakt: wioletta.hajduk-gawron@us.edu.pl 

Michał Hanczakowski – dr, Katedra Slawistyki, Uniwersytet Palackiego, 
Ołomuniec, Republika Czeska. 
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracach badaw-
czych koncentruje się na zagadnieniach historycznoliterackich związanych 
z epoką wczesnej nowożytności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
polsko-czeskich związków kulturowych. Oprócz tego interesuje się kwe-
stią egodokumentów oraz historiografii. 
Kontakt: Hanczakowski.michal@gmail.com 

Piotr Jakubowski – dr, Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk 
Humanistycznych UKSW w Warszawie, Polska. 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwent Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Pułapki tożsamo-
ści. Między narracją a literaturą (Kraków 2016) oraz kilkunastu artykułów nau-
kowych, redaktor prac zbiorowych i numerów tematycznych czasopism. Jego 
zainteresowania naukowe skupiają się wokół semiotyki kultury, problemów 
międzykulturowości, teorii kultury wizualnej, a także przemian społeczno-
kulturowych wynikających z dominacji i ekspansji nowych mediów. 
Kontakt: pjakubowski@ymail.com  

Krzysztof Koc – dr hab., Pracownia Innowacji Dydaktycznych, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska. 
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznaw-
stwa. Autor książki Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w eduka-
cji polonistycznej (Poznań 2007) i współautor podręcznika akademickiego 
dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i prak-
tyki (Poznań 2011), publikował m.in. w „Polonistyce”, „Nowej Polszczyź-
nie”, „Polonistyce. Innowacjach” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych. 
Wiele napisanych przez niego artykułów dotyczy reportażu. Właśnie uka-
zała się jego nowa książka zatytułowana Lekcje myślenia (obywatelskiego). 
Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata (Poznań 2018). 
Kontakt: kocyk@amu.edu.pl  
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Ewa Lipińska – dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersy-
tet Jagielloński, Kraków, Polska. 
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduja ̨ się sprawy Polonii (m.in.: 
procesy adaptacyjne emigrantów, zagadnienia zwia ̨zane z identyfikacją et-
niczna ̨, dwujęzycznos ́ć i szkolnictwo polonijne) oraz dydaktyka je ̨zyka pol-
skiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególnos ́ci nauczanie pisa-
nia. Sprawom tym pos ́więciła wiele artykułów oraz monografie (m.in.): 
Je ̨zyk ojczysty, język obcy, je ̨zyk drugi (2003), Polskośc ́ w Australii (2013), Między 
je ̨zykiem ojczystym a obcym (2012, współaut). Autorka licznych podre ̨czników 
do nauczania języka polskiego jako obcego; współredaktorka prac zbioro-
wych – ostatnia: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych. 
Kontakt: ewa.lipinska@uj.edu.pl 

Bernadeta Niesporek-Szamburska – prof. dr hab., Instytut Językoznaw-
stwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowi-
ce, Polska. 
Językoznawca i dydaktyk. Zainteresowania badawcze: językowy obraz świata 
dzieci i młodzieży, język dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzie-
ży, nauczanie języka polskiego, także jpjo, nauczanie polonijne. Wybrane 
publikacje: Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – per-
spektywy (Katowice 2018, współaut.), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. 
Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (Katowice 2013), Wie-
dza o języku i kompetencje językowe uczniów (Katowice 2012), Językowy obraz pór 
roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (Katowice 2004), Język wierszy dla 
dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (Katowice 1990); współautorka podręcz-
nika dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego Bawimy się w pol-
ski 1 (Katowice 2009 i n., współautorka: A. Achtelik). 
Kontakt: bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl 

Magdalena Ochwat – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humani-
styczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.  
Jej zainteresowania naukowe to: edukacja polonistyczna, w tym wykorzy-
stanie reportaży w kształceniu oraz społecznej odpowiedzialności lektur. 
Interesuje się mówieniem (przez literaturę) o wyzwaniach XXI wieku, ta-
kich jak: migracje, zmiany klimatyczne czy wielokulturowość. Publikacje: Po-
ezja paradoksów, paradoksy w poezji: poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza 
Pasierba, Wacława Oszajcy (Katowice 2014), (Wy)czytać świat z reportaży – wokół 
edukacji globalnej, w: Literatura i globalizacja (Siedlce 2017), Katedra – synagoga – 
meczet o (od)czytywaniu symboli religijnych na lekcji polskiego (Katowice 2016). 
Kontakt: magdalena.ochwat@us.edu.pl 
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Olga Pavliuk – dr, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Pol-
skiej im. A. Mickiewicza, Zaporoże, Ukraina. 
Od 2006 r. prezes Zaporoskiego Obwodowego Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej im. A. Mickiewicza. Aktywnie działa na rzecz języka i tradycji pol-
skich, odnalezienia i zachowania polskich śladów w Zaporożu. Jej zainte-
resowania naukowe związane są z badaniem współczesnych problemów 
tożsamościowych na pograniczach kulturowych. Autorka publikacji: Losy 
Polaków Zaporoża (Zaporoże 2006), Losy Polaków Zaporoża c.d. (Zaporoże 
2014) wydanych w języku polskim i rosyjskim, opartych na zgromadzo-
nych przez nią pamiętnikach, archiwalnych zdjęciach i wywiadach; Adapta-
cja kulturowa wybranych grup etnicznych, w tym Polaków, na początku XXI wieku 
(na przykładzie obwodu zaporoskiego), Rozważania nad odrodzeniem i wzrostem za-
interesowania językiem polskim na tle wielokulturowości południowo-wschodniej Ukra-
iny na przykładzie obwodu zaporoskiego.  
Kontakt: polonia.nick@gmail.com 

Anna Seretny – dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersy-
tet Jagielloński, Kraków, Polska. 
Autorka licznych prac z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, m.in. mo-
nografii ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (wraz z E. Lipiń-
ską, 2005), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świe-
tle badań ilościowych (2011) Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykła-
dzie języka polskiego jako obcego (2015) oraz podręczników do nauki języka 
polskiego dla cudzoziemców. W pracy badawczej zajmuje się kompetencją 
leksykalną uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tek-
stów pisanych i mówionych oraz uwarunkowaniami efektywnej inferencji 
leksykalnej. 
Kontakt: aseretny@poczta.net.pl 

Tadeusz Sławek – prof. zw. dr hab., Katedra Literatury Porównawczej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
W latach 1996–2002 rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor 
publikacji z zakresu historii i teorii literatury. Ostatnio opublikował: NI-
Cowanie świata. Zdania z Szekspira (2012); U-chodzić. Rozważania o kolei rzeczy 
(2015); Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności (2018). 
Kontakt: tadeuszslawek@poczta.onet.pl 

Agnieszka Tambor – dr, Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Humanistyczny, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska. 
Kulturoznawczyni, jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze 
współczesnym kinem polskim, możliwościami wykorzystania go w nau-
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czaniu cudzoziemców, serialem telewizyjnym oraz kinem gatunków i ki-
nem dalekowschodnim. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 fil-
mów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien oraz współautorką książki Pol-
ska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języ-
ka polskiego jako obcego. Jest także autorką cyklu artykułów Półka filmowa 
publikowanych regularnie 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 zesta-
wami ćwiczeń i zadań do tych tekstów. Kierownik Centrum Języka i Kul-
tury Chińskiej UŚ. 
Kontakt: tamboragnieszka@gmail.com 

Maria Wtorkowska – dr hab., Katedra Polonistyki, Instytut Slawistyki, 
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia. 
Wykłada przedmioty językoznawcze na lublańskiej polonistyce. Jej zaintere-
sowania naukowe skupiają się wokół współczesnego języka polskiego i sło-
weńskiego, nauczania języka polskiego jako obcego, JOS, frazeologii po-
równawczej oraz bilingwizmu dziecięcego. Autorka i współautorka kilku-
dziesięciu artykułów. Wypromowała ponad czterdziestu polonistów. 
Współorganizatorka międzynarodowej konferencji Dwujęzyczność indywidu-
alna i grupowa (Lublana 2011) oraz Sympozjum Jubileuszowego z okazji 10. rocz-
nicy utworzenia lublańskiej polonistyki (Lublana 2015), do powstania której się 
przyczyniła. 
Kontakt: mariazofia.wtorkowska@ff.uni-lj.si  

Maria Wacławek – dr, Katedra Polonistyki, Instytut Slawistyki, Wydział 
Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia. 
Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, obecnie lektor 
języka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), wcześniej 
(2008–2012) na Uniwersytecie Debreczyńskim (Węgry). Od 2003 roku 
związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, a od 
czasów studiów doktoranckich (2006) również z Katedrą Dydaktyki Języ-
ka i Literatury Polskiej UŚ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się 
wokół JOS, językowo-kulturowych stereotypów, języka reklamy i frazeo-
logii, glottodydaktyki, prawideł wymowy oraz warsztatów teatralnych. 
Prowadzi zajęcia z wymienionej tematyki w Polsce i zagranicą. Jest autorką 
kilkudziesięciu artykułów (też we współautorstwie), dwóch rozdziałów 
w książkach oraz kilku recenzji. 
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com  
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Małgorzata Wójcik-Dudek – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Wy-
dział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.  
Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w II LO im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Naukowo zajmuje się dydaktyką li-
teratury oraz literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka książek: (Prze)Trwać 
w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka (2007), W(y)czytać 
Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i mło-
dzieży (2016). 
Kontakt: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl 

Kris Van Heuckelom – prof. dr, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. 
Polonista. Jego najnowsze książki to: (Un)masking Bruno Schulz. New Combi-
nations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, współred. Dieter 
De Bruyn), Polish Literature in Transformation (2013, red. Ursula Phillips przy 
współpracy z Knutem Andreasem Grimstadem i Krisem Van Heuck-
elomem), European Cinema After the Wall. Screening East-West Mobility (2014, 
współred. Leen Engelen), Polish Migrants in European Film 1918–2017 
(2019). 
Kontakt: Kris.VanHeuckelom@arts.kuleuven.be 

Grażyna Zarzycka – prof. UŁ, dr hab., Zakład Lingwistyki Stosowanej 
i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska. 
Jest redaktorką naczelną czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. 
Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC). Bada uwarunkowania 
procesu JPJO, w tym socjologiczne i psychologiczne aspekty pobytu cu-
dzoziemców w Polsce, oraz związki między językiem a kulturą, promuje 
podejście interkulturowe i lingwakulturowe w nauczaniu JPJO. Jest autor-
ką wielu artykułów, współautorką i redaktorką podręczników do naucza-
nia JPJO oraz monografii: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis zachowań 
społeczno-językowych cudzoziemców przyswajających język polski (2000) (KPC, 
tom 11); Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wie-
ży Babel i osobach czarnoskórych (2006). 
Kontakt: grazyna.zarzycka@uni.lodz.pl 




