
Noty o autorach
Postscriptum Polonistyczne nr 1(19), 329-336

2017



Noty o autorach 

Maria Czempka-Wewióra – dr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień kognitywno-kulturowych 
oraz glottodydaktycznych, a także możliwości wykorzystania wiedzy i praktyki 
logopedycznej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Autorka 
artykułów: „Pisanie z pamięci” – strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobio-
graficznej (2011), Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania tożsamości 
(2001). Razem z Małgorzatą Smereczniak opracowała 6. tom serii Czytaj po 
polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych utwory Na-
taszy Goerke (Paralele) i Ryszarda Kapuścińskiego (Wewnątrz góry lodowej) (2007, 
2011, 2016). Prowadziła wykłady i zajęcia gościnne na uniwersytetach w Buł-
garii, Niemczech, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech. Od 2017 roku 
wpisana na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do 
spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 
Kontakt: mczempka@poczta.onet.pl 

Anna Dąbrowska – prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersy-
tet Wrocławski, Polska. 
Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, kierownik 
Zakładu Językoznawstwa Stosowanego. Członkini Państwowej Komisji do 
spraw Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w two-
rzeniu polskiego systemu certyfikatowego. Jej zainteresowania naukowe 
koncentrują się na lingwistyce kulturowej, dziejach nauczania języka pol-
skiego jako obcego, polszczyźnie cudzoziemców oraz współczesnym języ-
ku polskim. Jest autorką kilku książek, m.in. Eufemizmy współczesnego języka 
polskiego (1993), Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie ła-
godnie (1998), Język polski (1999), i stu kilkudziesięciu artykułów, a także re-
daktorką naukową czasopisma „Język a Kultura”. 
Kontakt: anna.dabrowska@uwr.edu.pl 

Elżbieta Dutka – dr hab. prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. 
Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, zwłaszcza prozą kresową, 
literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury. Jest autorką książek: Ukraina 
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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 
topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014), 
Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (2016). 
Kontakt: elzbieta.dutka@us.edu.pl 

Karolina Graboń – mgr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach, Polska. 
Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Absol-
wentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską oraz specjalizacją 
język polski i literatura polska w świecie. Ukończyła Podyplomowe Studia 
Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego 
na Uniwersytecie Śląskim, a także Logopedię z Emisją Głosu na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zagad-
nieniom zaburzeń wymowy u osób z językiem polskim jako drugim. Od 
2017 roku wpisana na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową 
Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 
Kontakt: karolina.grabon@us.edu.pl 

Ewa Kołodziejek – prof. dr hab., Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 
Uniwersytet Szczeciński, Polska. 
Kierownik Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, kierownik Internetowej Poradni Językowej, członek prezydium 
Rady Języka Polskiego, przewodnicząca Zespołu Kultury Żywego Słowa 
RJP, członek PTJ-u, TMJP, Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodo-
wym Komitecie Slawistów. Autorka rozpraw z zakresu socjo- i etnolingwi-
styki: Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej (1994), 
Człowiek i świat w języku subkultur (2005, wyd. II poszerz. 2015). Autorka 
książek z zakresu poprawności językowej i kultury języka, m.in.: Poprawna 
polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po pol-
sku (1998, wyd. II popr. 2002), Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 
(2003), Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN (2010). Popularyzuje 
wiedzę o języku, uczestniczy w kampanii społecznej „Język urzędowy 
przyjazny obywatelom”. 
Kontakt: biuro@ewakolodziejek.pl 

Karolina Lisczyk – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskie-
go. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień zwią-
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zanych ze współczesnym językiem polskim, w szczególności jego grama-
tyką oraz semantyką. Od 2009 roku uczestniczy w pracach nad Wielkim 
słownikiem języka polskiego PAN. Jest autorką monografii Fazowość i jej wy-
kładniki 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 

Natalia Łukomska – dr, Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Skopje, 
Macedonia. 
Lektorka języka polskiego. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidu-
alnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, polonistka 
i slawistka. Tłumaczka z języka macedońskiego. Jej zainteresowania nau-
kowe to: współczesny język polski ze szczególnym uwzględnieniem prag-
matyki językowej, język w aspekcie glottodydaktycznym, gramatyka po-
równawcza języków słowiańskich, współczesny języki czeski i macedoński, 
teoria i praktyka przekładu. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2013 ro-
ku na podstawie rozprawy poświęconej imiesłowom nieodmiennym w ję-
zyku polskim i macedońskim rozpatrywanym w aspekcie przekładowym 
i glottodydaktycznym. 
Kontakt: natalia_lukomska@o2.pl 

Marcin Maciołek – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Jego zainteresowania naukowe to: rozwój zasobu leksykalnego polszczy-
zny współczesnej i historycznej, wpływ techniki na ewolucję języka, gra-
matyka historyczna i historia języka polskiego, glottodydaktyka poloni-
styczna. 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 na-
uczycieli 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 

Barbara Mitrenga – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Języko-
znawstwa PAN (oddział w Katowicach), Towarzystwa Miłośników Języka 
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Polskiego (oddział w Katowicach), skarbnik Stowarzyszenia „Via Lin-
guae”. Jej zainteresowania badawcze to: historia języka polskiego, gramatyka 
historyczna, semantyka, intensyfikatory. Jest autorką monografii Zmysł 
smaku. Studium leksykalno-semantyczne (2014) oraz współautorką książki Pol-
skie intensyfikatory w ujęciu historycznym (2015) i Słownika zapomnianych wyrażeń 
funkcyjnych (2015). Redaktor naukowa rocznika „Linguarum Silva”. 
Kontakt: barbara.mitrenga@us.edu.pl 

Agnieszka Nęcka – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ire-
neusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Krytyk literacki współpracujący m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi 
Książkami”, „Pograniczami”, „Twórczością”; autorka książek: Granice 
przyzwoitości. Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (2006), Starsze, now-
sze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010), Cielesne 
o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011), Co ważne 
i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012), Emigracje intymne. 
O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013), Polifonia. Literatura 
polska początku XXI wieku (2015). Redaktor działu krytyki literackiej 
w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka Marszałka Województwa 
Śląskiego w dziedzinie kultury (2009). 
Kontakt: agnieszka.necka@us.edu.pl 

Tomasz Nowak – dr hab, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Językoznawca. Przedmiot jego badań stanowi gramatyka i semantyka 
współczesnego języka polskiego, a zwłaszcza następujące zagadnienia: 
formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeń wybranych jednostek 
języka. Szczególną wagę przywiązuje w opisie do kwestii metodologicz-
nych, m.in. testuje różne modele lingwistyczne na podstawie zgromadzo-
nego materiału językowego. Obecnie jego zainteresowania ogniskują się 
wokół eksperymentalnych badań nad językiem i mową. Jest autorem wielu 
książek, m.in. monografii: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnio-
skowania (2013), Język w świetle odkryć nauki (2011), Przyimki lokatywno-
-inkluzyjne we współczesnym języku polskim w głębi, w obrębie, w środku, we 
wnętrzu (2008). 
Kontakt: tomasz.nowak@us.edu.pl 

Magdalena Ochwat – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na poezji religijnej, zwłaszcza 
twórczości polskich kapłanów współczesnych, oraz na kategorii paradoksu. 



Noty o autorach 333 

Interesuje się również związkami pomiędzy literaturą a teologią – ich miej-
scami wspólnymi, a także realizacją motywów biblijnych w polskiej liryce 
współczesnej. Ponadto bada zagadnienia związane z edukacją poloni-
styczną, w tym ideę wielokulturowości w przestrzeni szkolnej. Jest autorką 
książki Poezja paradoksów – paradoksy w poezji. Poetycka teologia Jana Twardow-
skiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy (2014). 
Kontakt: magdalena.ochwat@us.edu.pl 

Dennis Scheller-Boltz – dr, Institut für Slawische Sprachen, Wirtschafts-
universität Wien, Austria. 
Jego zainteresowania naukowe to: lingwistyka genderowa, socjolingwistyka, 
słowotwórstwo, leksykografia. Jest redaktorem i współautorem publikacji: 
New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies (2015), Język Pol-
ski – 25 lat po Przełomie (2014). Jego arykuł pt. On Gender Awareness in Ger-
man, Russian, and Polish ukazał się w „Przeglądzie Rusycystycznym” 4/2014. 
Kontakt: dennis.scheller-boltz@wu.ac.at 

Anna Seretny – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uni-
wersytet Jagielloński, Kraków, Polska. 
Glottodydaktyk. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół za-
gadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się słownictwa w języku ob-
cym, leksykografią pedagogiczną oraz badaniem i dydaktyką języka odzie-
dziczonego (heritage language). Jest autorką trzech monografii: Definicje i defi-
niowanie (1998), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego 
w świetle badań ilościowych (2011), Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na 
przykładzie języka polskiego jako obcego (2015), a także ćwiczeń rozwijających 
sprawność czytania Kto czyta – nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008) 
oraz ćwiczeń kształtujących kompetencję leksykalną Słownictwo polskie 
w ćwiczeniach dla obcokrajowców (2016). Wraz z Ewą Lipińską napisała ABC 
metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym 
a obcym (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce (2013). 
Kontakt: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl 

Anna Stanisz – lic., Faculty of  Linguistics, Philology and Phonetics, 
University of  Oxford, Wielka Brytania. 
Studentka General Linguistics and Comparative Philology na Uniwersyte-
cie Oksfordzkim oraz lingwistyki, specjalność: przekład i komunikacja 
międzykulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała dwa dyplomy 
licencjackie z wyróżnieniem na kierunkach: filologia angielska i polonisty-
ka-komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Stu-
diów Humanistycznych UJ. Interesuje się konceptualizacją, znaczeniem 
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niebezpośrednim w języku i literaturze oraz teoriami przekładu literackie-
go. Tłumaczy poezję Ewy Lipskiej na język angielski. Laureatka I lokaty 
XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2012) oraz wielu stypen-
diów, m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015). 
Kontakt: ania.stanisz@interia.pl 

Wiesław Tomasz Stefańczyk – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej 
w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Polska. 
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół współczesnego języka pol-
skiego, językoznawstwa porównawczego, zwłaszcza polsko-węgierskiego. Jest 
autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym sześciu książek: Język Polonii węgier-
skiej. Ujęcie typologiczne (1995), Fleksja polska. Lengyel alaktan (1996), Po tamtej stro-
nie Tatr (współautor, 1998), Słownik estońsko-polski (współautor, 2000), Poola ke-
el. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków (współautor, 2000), Kategoria rodzaju 
i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej (2007). 
Kontakt: reinhold5@interia.pl 

Magdalena Ślawska – dr, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Językoznawczyni. Stopień naukowy doktora uzyskała na Uniwersytecie 
Śląskim na Wydziale Filologicznym w 2012 roku. Absolwentka filologii 
polskiej i politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna. Od 2006 roku pracuje w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jako doktorantka 
realizowała pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity grant promo-
torski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 
autorką monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (2014) oraz współ-
redaktorką trzech tomów pt. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją me-
dialną (t. 1 – 2012, t. 2 i 3 – 2013). Jej zainteresowania naukowe koncentru-
ją się wokół zagadnień genologii lingwistycznej ze szczególnym uwzględ-
nieniem gatunków dziennikarskich, pragmatyki i stylistyki tekstów 
prasowych, problematyki konwergencji gatunków medialnych oraz świa-
domości gatunkowej nadawców i odbiorców mediów. Jest członkinią Pol-
skiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Towarzystwa Miłośników 
Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. 
Kontakt: magdalena.slawska@us.edu.pl 

Agnieszka Tambor – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza 
Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Kulturoznawczyni. Jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze 
współczesnym kinem polskim i możliwościami wykorzystania go w nau-
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czaniu cudzoziemców. Te zagadnienia były także tematem jej rozprawy 
doktorskiej. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy 
cudzoziemiec zobaczyć powinien (2012) oraz cyklu artykułów Półka filmowa pu-
blikowanych 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 ćwi-
czeń i zadań do tych tekstów. 
Kontakt: tamboragnieszka@gmail.com 

Jolanta Tambor – prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej; 
Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następują-
cych zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, ję-
zyk artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Ślą-
sku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. Jest wiceprezeską Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, członkinią 
m.in. Komisji Socjolingwistyki i Komisji Kontaktów Języków Słowiań-
skich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka książek: Język 
polskiej prozy fantastyczno-naukowej (1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świa-
domość językowa i etniczna (2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität 
(2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współcze-
snego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, 2000 i wyd. następ-
ne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia 
współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (2007); jest też redaktorką wielu prac 
naukowych i popularnonaukowych. 
Kontakt: jolanta.tambor@us.edu.pl 

Anna Wileczek – dr, Zakład Literatury i Kultury Języka, Wydział Pedago-
giczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pol-
ska. 
Członkini m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz The Inter-
national Association for Research in L1 Education. Zajmuje się analizą ję-
zyka i dyskursu dzieci i młodzieży, dyskursem edukacyjnym oraz kompe-
tencjami komunikacyjno-informacyjnymi najmłodszych. Jest autorką i współ-
autorką monografii m.in.: Jest i więcej prawd w piśmie. Mickiewiczowskie 
zdania i uwagi w kontekście Biblii (1994), Świadectwa – ślady – znaki. Lapidarium 
jako strategia formy (2010), Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wcze-
snoszkolnym (2015). 
Kontakt: wileann@gmail.com 
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Jan Patrick Zeller – prof. dr, Institut für Slavische Sprachen und Literatu-
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