
Noty o autorach 

Petar Bunjak – prof. zw., Wydzia  Filologiczny, Uniwersytet Belgradzki, 
Serbia.  
Slawista, wyk adowca literatury polskiej. Zajmuje si  histori  literatury, 
polsko-serbskimi stosunkami literackimi, histori  i poetyk  serbskiego 
przek adu literackiego, badaniami porównawczymi nad wierszem s owia -
skim, histori  slawistyki. Jego najwa niejsze publikacje to: Poljsko-srpske 

književne veze (do II svetskog rata) (1999); Polonica et polono-serbica (2001) oraz 
wspó autorskie z Miroslavem Topiciem: Poljski motivi i ritmovi u transkripciji 

Desanke Maksimovi  (2001); Folklor i prevod (2007); Od ritma ka smislu (2013), 
Ukrštanja i paralele (2015). 
Kontakt: p.bunjak@fil.bg.ac.rs 

Choi Sungeun (Estera Czoj) – prof., Department of  Polish Studies, Han-

kuk University of  Foreign Studies, Seul, Korea Po udniowa. 

Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka, wspó czesna poezja pol-

ska oraz przek ad literacki. Do jej najwa niejszych publikacji nale : Korea 

w polskich utworach literackich: od pierwszej wzmianki do wspó czesno ci, w: Spo-

tkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, t. 1, 2009; Poezja Wi-

s awy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga, w: R. Cudak, red., Lite-

ratura polska w wiecie, t. 3, Obecno  (2010); Recepcja poezji Wis awy 

Szymborskiej w Korei Po udniowej, „Pami tnik Literacki” 2014, z. 4. 

Kontakt: estera90@naver.com 

Bernadetta Darska – dr hab., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo-

ecznej, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski, Olsztyn, Polska. 

Wyk adowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 

2002–2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka 

o miu ksi ek. Ostatnio opublikowa a Pami  codzienno ci, codzienno  pami tania. 

Szkice o reporta u polskim XXI wieku (2014) i Maski z a. (Nie)etyczno  postaw i za-

chowa  jako temat wspó czesnego reporta u polskiego (2016). Od 2009 roku przez 

sze  lat prowadzi a blog krytycznoliteracki A to ksi ka w a nie!, teraz zapra-

sza na Nowo ci ksi kowe (www.bernadettadarska.blogspot.com). 
Kontakt: bernadetta.darska@uwm.edu.pl 
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Maria Delaperrière – prof. dr hab., Institut National des Langues et Civili-
sations Orientales, Pary , Francja. 
Przez wiele lat kierowa a Wydzia em Polonistyki w Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales w Pary u oraz O rodkiem Bada  
rodkowoeuropejskich na tej uczelni. Jest autork  ksi ek: Les avant-gardes 

polonaises et la poésie européenne (1991); Panorama de la littérature polonaise des ori-

gines à 1822 (we wspó pracy z F. Ziejk , 1992); Dialog z dystansu (1998); Pol-

skie awangardy a poezja europejska (2004); Pod znakiem antynomii (2006); La 

littérature polonaise à l’épreuve de la modernité (2008); Literatura polska w interak-
cjach (2011) oraz 150 artyku ów naukowych. Pod jej redakcj  ukaza o si  
30 ksi ek po wi conych literaturze polskiej i rodkowoeuropejskiej. 
Interesuje si  kultur  Europy rodkowej, komparatystyk  literack , polsk  
literatur  wspó czesn . 
Kontakt: maria.delaperriere@gmail.com 

El bieta Dutka – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opac-
kiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Autorka mi dzy innymi nast puj cych ksi ek: Zapisywanie miejsca. Szkice 
o l sku w literaturze prze omu wieków XX i XXI (2011); Próby topograficzne. 
Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014); Centra, pro-
wincje, zau ki. Twórczo  Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (2016). Jej zain-
teresowania koncentruj  si  wokó  zagadnie  zwi zanych ze zwrotem to-
pograficznym, geopoetyk  i antropologi  miejsca. Zajmuje si  literatur  
polsk  wieku XX i XXI, zw aszcza proz  kresow , literatur  regionaln  
oraz dydaktyk  literatury. 
Kontakt: elzbieta.dutka@us.edu.pl 

Anna Janus-Sitarz – dr hab. prof. UJ, Wydzia  Polonistyki, Uniwersytet Ja-
giello ski, Kraków, Polska. 
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczyciel-
skiej; kierownik Centrum Bada  Edukacyjnych i Kszta cenia Ustawicznego 
WP UJ; redaktor naukowa serii wydawniczej Edukacja Nauczycielska Polonisty; 
przewodnicz ca Komisji Edukacji KNoL PAN; inicjatorka i organizatorka 
I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie w 2013 roku. Jej obszary 
bada  to: literaturoznawstwo, dydaktyka literatury, glottodydaktyka. Jest au-
tork  ksi ek: Groteska literacka. Od diab a w Damaszku po Becketta i Mro ka; 
Lekcje teatru; Przyjemno  i odpowiedzialno  w lekturze. O praktykach czytania litera-
tury w szkole; W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje, a tak e 
wspó autork  podr czników do szko y ponadgimnazjalnej. 
Kontakt: ajanus-sitarz@wp.pl 
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Li Yinan – dr, kierownik Katedry J zyka Polskiego Peki skiego Uniwersy-
tetu J zyków Obcych.  
W latach 2012–2015 pracowa a jako dyplomatka w Ambasadzie ChRL 
w Polsce. Od 10 lat zajmuje si  literatur  polsk  oraz jej recepcj  w Chi-
nach i chi sko-polskim dialogiem mi dzykulturowym. Autorka kilkunastu 
prac po wi conych przede wszystkim zagadnieniom recepcji literatury 
polskiej.   
Kontakt: liyinan@bfsu.edu.cn 

Piotr Marecki – dr, Instytut Kultury, Katedra Kultury Wspó czesnej, Uni-
wersytet Jagiello ski, Kraków, Polska. 
Kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kultury Wspó czesnej Instytutu Kultu-
ry Uniwersytetu Jagiello skiego. Kierownik projektu badawczego Twórcze 

programowanie. Laboratorium (NPRH. Rozwój). Jego obszary zainteresowa  to: 
literatura polska po 1989 roku, kultura niezale na, literatura cyfrowa. Ostat-
nio m.in. przygotowa  dwa raporty techniczne Stickers as a Literature-

-Distribution Platform (2014) oraz Textual Demoscene (2015) dla laboratorium 
The Trope Tank na MIT. Jest tak e wspó autorem podr cznika akademic-
kiego pt. Literatura polska po 1989 roku w wietle teorii Pierre’a Bourdieu (2015).  
Kontakt: piotr.marecki@uj.edu.pl 

Micha  Mas owski – prof. dr hab., Université Paris-Sorbonne, Pary , Francja. 
By y dyrektor polonistyki na Sorbonie (Paris IV). Wyda  ksi ki o romanty-
zmie, teatrze i Europie rodkowej, a tak e o zwi zkach religii i kultury. Wy-
k adowca Uniwersytetu Warszawskiego. T umacz na francuski (wraz z J. Don-
guy) m.in. Dziadów Adama Mickiewicza, Kordiana Juliusza S owackiego, poezji 
Czes awa Mi osza, dramatów Zbigniewa Herberta i Tadeusza Ró ewicza. 
Cz onek zagraniczny PAU. Kawaler orderu Polonia restituta. Jego najwa niejsze 
publikacje to: Gest, symbol i rytua y polskiego teatru romantycznego (1998); Zwierciad a 
Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach S owackiego (2002); Etyka i metafizyka. 
Perspektywa transcendencji poziomej we wspó czesnej kulturze polskiej (2011).  
Kontakt: michel.maslowski@paris-sorbonne.fr 

Anna-Maria Meyer – dr, Instytut Slawistyki, Katedra J zykoznawstwa S o-
wia skiego, Uniwersytet Otto-Friedrich w Bambergu, Niemcy. 
Jej zainteresowania badawcze to: kontakt j zykowy, wieloj zyczno , j zy-
kowy substandard, polityka j zykowa, interlingwistyka/sztuczne j zyki, pi-
smo. Jest autork  artyku ów: Thanks from the mountain! – Humorous literal 
translations in Ponglish as an output of  language creativity, w: „Journal of  Slavic 
Linguistics” 2015, No. 23/1; Zum Gebrauch der Glagolica heute (anhand von 
Tätowierungen und Aufdrucken), w: „Die Welt der Slaven” 2015, Nr. LX/1; 
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Wiederbelebung einer Utopie. Probleme und Perspektiven slavischer Plansprachen im 

Zeitalter des Internets (2014). 
Kontakt: anna-maria.meyer@uni-bamberg.de 

Jolanta Pasterska – dr hab. prof. UR, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersy-
tet Rzeszowski, Polska.  
Profesor UR w Zak adzie Teorii i Antropologii Literatury UR, literaturo-
znawca. Kierownik Pracowni Bada  i Dokumentacji Kultury Literackiej. 
Jest zast pczyni  redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”. Autorka 
ksi ek: wiat wed ug Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyr-

manda (1999); „Lepszy Polak”? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku 
(2008); Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (2015). 
Pod jej redakcj  ukazuje si  seria Z Archiwum Pisarza. Jest równie  redak-
tork  i wspó redaktork  ponad 20 monografii zbiorowych. Przedmiotem 
jej zainteresowa  badawczych s : polska proza emigracyjna i migracyjna 
oraz polska proza najnowsza.  
Kontakt: jolapas@ur.edu.pl  

Magdalena Pastuch – dr hab. prof. U , Instytut J zyka Polskiego, Uniwer-
sytet l ski, Katowice, Polska. 
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny 
w Zak adzie Leksykologii i Semantyki Instytutu J zyka Polskiego. Intere-
suje si  przede wszystkim histori  j zyka w wielu jej nurtach – od s owo-
twórstwa historycznego po semantyk  i stylistyk  historyczn . Prowadzi 
badania nad leksyk  historyczn , kszta towaniem si  i zmienno ci  poj  
oraz procesami leksykalizacji i gramatykalizacji w polszczy nie. Jej drugi 
istotny kierunek badawczy to glottodydaktyka. Jest autork  wielu artyku-
ów po wi conych tej problematyce oraz wspó autork  kilkakrotnie wy-

dawanego podr cznika dla obcokrajowców. Jej najwa niejsze publikacje 
ksi kowe to: Ukryte dziedzictwo. lady dawnej leksyki w s ownictwie wspó czesnej 

polszczyzny (2008); S owotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje roz-

wojowe (wspó autorstwo) (2005); Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników 

odrzeczownikowych w polszczy nie (2000). 
Kontakt: magdalena.pastuch@us.edu.pl 

Henryk Siewierski – prof. dr. hab., Departament Teorii Literatury i Litera-
tur Universidade de Brasília, Brazylia. 
Historyk literatury, krytyk literacki, eseista, t umacz. Autor m.in. ksi ek: 

Spotkanie narodów (1984); Jak dosta em Brazyli  w prezencie (1998); História da 

Literatura Polonesa (2000); Raj nie do utracenia. Amazo skie silva rerum (2006); 

Livro do Rio máximo do Padre João Daniel (2012); Architektura s owa i inne szkice 
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o Norwidzie (2012). Prze o y  na j zyk portugalski m.in. dzie a Brunona 

Schulza, a na polski Mensagem (Przes anie) Fernanda Pessoi. 
Kontakt: hsbrasilia@hotmail.com 

Marta Skwara – prof. dr hab., Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 

Uniwersytet Szczeci ski, Polska. 

Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka literacka i kulturowa, 

przek ad kulturowy i badania recepcji, romantyzm i (post)modernizm eu-

ropejski i transatlantycki. Najwa niejsze publikacje: W ród Witkacoidów: 

W wiecie tekstów, w wiecie mitów (2012); Serie recepcyjne wierszy Walta Whitma-

na. Monografia wraz z antologi  przek adów (2014); Between “minor” and “major”. 

The case of  Polish literature, w: T. D’haen, I. Goerlandt and R.D. Sell, eds., 

Major versus Minor? – Languages and Literatures in a Globalized World (2015).  

Kontakt: martaskw@univ.szczecin.pl  

Agata Szybura – mgr, Wydzia  Polonistyki, Uniwersytet Jagiello ski, Kra-

ków, Polska. 

Lektorka j zyka polskiego jako obcego i drugiego dla uczniów szkó  pod-

stawowych i ponadpodstawowych, studentów i doros ych. Przygotowuje 

prac  doktorsk , w której zajmuje si  m.in. diagnoz  znajomo ci j zyka 

polskiego w ród uczniów imigranckich w krakowskich szko ach oraz pro-

cesem przyswajania przez nich polszczyzny w kontek cie edukacyjnym. 

Kontakt: agata.szybura@gmail.com 

Jerzy wi ch – prof., Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin, Polska. 

Autor prac po wi conych literaturze drugiej wojny wiatowej (Pie  niepod-

leg a. Model poezji konspiracyjnej 1939–1945, 1982; Wiersze Krzysztofa Kamila 

Baczy skiego, 1991; Literatura polska w latach II wojny wiatowej, VI wyd., 2002; 

Poeci i wojna, 2000), literaturze wspó czesnej (Nowoczesno . Szkice o literaturze 

polskiej XX wieku, 2006), teorii i historii przek adu artystycznego. Edytor 

dzie  K.K. Baczy skiego, J. Czechowicza oraz J. obodowskiego. 

Kontakt: jerzy.swiech@onet.pl  

Kris Van Heuckelom – prof. dr, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.  

Polonista. Jego najnowsze ksi ki to: (Un)masking Bruno Schulz. New Com-

binations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, wspó red. 

Dieter De Bruyn), Polish Literature in Transformation (2013, red. Ursula 

Phillips, wspó praca Knut Andreas Grimstad i Kris Van Heuckelom), 

European Cinema After the Wall. Screening East-West Mobility (2014, wspó -

red. Leen Engelen). 

Kontakt: kris@vanheuckelom.be 
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Emilia Wilk – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, 

Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Absolwentka filologii polskiej (dwóch specjalno ci: nauczycielskiej oraz 
nauczania polonistycznego w ród cudzoziemców) na Uniwersytecie l -
skim. Publikowa a recenzje w „artPAPIERze”. Jej g ówne zainteresowania 
badawcze koncentruj  si  na literaturze polskiej wydawanej po 1989 roku. 
Przygotowuje rozpraw  doktorsk , której celem b dzie omówienie twór-
czo ci Ma gorzaty Szejnert.  
Kontakt: emilia-wilk@tlen.pl 

Natalia órawska – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opac-
kiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Doktorantka w Zak adzie Literatury Wspó czesnej Instytutu Nauk o Lite-
raturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu l skiego w Katowicach. 
Magister filologii polskiej (dwóch specjalno ci: nauczycielskiej oraz nau-
czania polonistycznego w ród cudzoziemców) na U . Szkice i recenzje 
publikowa a w tomach zbiorowych na amach takich pism, jak: „Tematy 
i Konteksty”, „Czytanie Literatury”, „artPAPIER”. Zajmuje si  literatur  
polsk  wydawan  po 1989 roku.  
Kontakt: n.e.zorawska@gmail.com 

S awomir Jacek urek – prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II, Lublin, Polska. 
Dyrektor Mi dzynarodowego O rodka Bada  nad Histori  i Dziedzic-
twem Kulturowym ydów Europy rodkowej i Wschodniej KUL, kie-
rownik Katedry Dydaktyki Literatury i J zyka Polskiego oraz Pracowni Li-
teratury Polsko- ydowskiej KUL. Autor licznych artyku ów naukowych 
oraz monografii: „…lotny trud pó istnienia”. O motywach judaistycznych w poezji 

Arnolda S uckiego (1999); Synowie ksi yca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata 

i Henryka Grynberga w wietle tradycji i teologii ydowskiej (2004); Z pogranicza. 

Szkice o literaturze polsko- ydowskiej (2008); Zastyg e w polszczy nie. Szkice o wi -

tach w poezji polsko- ydowskiej dwudziestolecia mi dzywojennego (2011); Literatura 

polska w Izraelu. Leksykon (wspólnie z K. Famulsk -Ciesielsk ) (2012). 
Cz onek m.in.: Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycz-
nych, Polskiego Towarzystwa Studiów ydowskich, Komitetu ds. Dialogu 
z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, Polskiej Rady Chrze cijan i ydów, 
Laboratorium „Wi zi”. 
Kontakt: zureks@kul.pl 


