
Noty o autorach 

Irina Adelgejm – dr hab., Instytut S owianoznawstwa, Rosyjska Akademia 
Nauk, Moskwa, Rosja. 
Autorka kilku monografii (    : 

   .   , 2000;  
„ ”:     1989 , 2005;  -

,  .    1990–2000-  . – w druku) 
i wielu artyku ów na temat literatury polskiej g ównie XX i XXI wieku. Jej 
podstawowe naukowe zainteresowania dotycz  powi zania j zyka literatu-
ry i mechanizmów psychologicznych, problemów pami ci prywatnej, hi-
storycznej i kulturowej, zagadnie  przek adu i recepcji. T umaczka dzie  
takich twórców, jak: G. Herling-Grudzi ski, T. Ró ewicz, M. Tulli, P. Hu-
elle, A. Stasiuk, O. Tokarczuk, E. Kuryluk, M. Bie czyk, H. Krall, J. Kor-
czak, J. Hen, M. Wilk, W. Tochman i in. 
Kontakt: adelgejm@yandex.ru 

Magdalena B k – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneu-
sza Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Jej zainteresowania badawcze skupiaj  si  wokó  problemów zwi zanych z li-
teratur  romantyzmu i w tkami australijskimi w literaturze polskiej. Jest au-
tork  ksi ek: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wile sko-kowie skim i rosyjskim) 
(2004); Twórczy l k S owackiego. Antagonizm wieszczów po latach (2013); Gdzie 
diabe  (tasma ski) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej (2014). 
Kontakt: magdalena.bak@us.edu.pl 

Marzena Boniecka – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneu-
sza Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Swoj  rozpraw  doktorsk  po wi ci a yciu oraz twórczo ci Anieli Gruszec-
kiej. Jej zainteresowania badawcze dotycz  takich zagadnie , jak: feministycz-
na krytyka literacka, proza kobiet w dwudziestoleciu mi dzywojennym, studia 
nad archiwami i r kopisami. Jest autork  artyku ów po wi conych strategiom 
pisarskim, narracyjnym pisarek w dwudziestoleciu opublikowanych w tomach 
zbiorowych, m.in.: Zamieranie fikcji (2014), Zamieranie gatunku (2015), Kolej na 
kolej: poci g, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej (2015). 
Kontakt: marzena.boniecka@us.edu.pl 
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Bernadetta Darska – dr hab., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo-
ecznej, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Polska. 

Krytyczka literacka, literaturoznawczyni. Wyk adowczyni w Szkole Mi-
strzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002–2009 redaktor na-
czelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka o miu ksi ek. 
Ostatnio opublikowa a prace Pami  codzienno ci, codzienno  pami tania. 
Szkice o reporta u polskim XXI wieku (2014) i Maski z a. (Nie)etyczno  po-
staw i zachowa  jako temat wspó czesnego reporta u polskiego (2016). Pracuje 
nad ksi k  o najm odszym pokoleniu polskich reporterów. Od 2009 
roku przez sze  lat prowadzi a blog krytycznoliteracki A to ksi ka 
w a nie!, obecnie zaprasza na Nowo ci ksi kowe (www.bernadettadarska. 
blogspot.com). 
Kontakt: bernadet.darska@wp.pl 

Andrea Fernando De Carlo – prof., Dipartimento di Studi Letterari, Lin-
guistici e Comparati, J zyk i Literatura Polska, Università degli Studi di 
Napoli „L’Orientale”, Neapol, W ochy. 
Od 2006 do 2011 roku by  profesorem kontraktowym na Wydziale J zy-
ków i Literatury Obcej przy Uniwersytecie Salento w Lecce (W ochy), 
gdzie prowadzi  zaj cia z literatury, t umacze  i j zyka polskiego. Od 2011 
roku wyk ada j zyk i literatur  polsk  na Uniwersytecie „L’Orientale” 
w Neapolu. W swojej pracy naukowej koncentruje si  g ównie na trzech 
obszarach badawczych: w osko-polskich zwi zkach literackich, t umacze-
niach poetyckich oraz krytyce tekstów. Wyniki swoich bada  publikuje 
w czasopismach i periodykach w oskich i zagranicznych. Jednym z naj-
nowszych jego opracowa  jest projekt badawczy – analiza przek adu Bo-
skiej Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Kontakt: afdecarlo@unior.it 

Andrzej Juchniewicz – Wydzia  Filologiczny, Uniwersytet l ski w Kato-
wicach, Polska. 
Student filologii polskiej. Jego zainteresowania badawcze oscyluj  wokó  
poezji polskiej drugiej po owy XX wieku, tematyki Zag ady, problematyki 
ydowskiej w literaturze polskiej oraz genologii literackiej. Stale wspó pra-

cuje z „artPAPIEREM” oraz miesi cznikiem „Znak”. Publikowa  w kwar-
talniku kulturalnym „Opcje”, „Polityce” oraz w „Narracjach o Zag adzie”. 
Pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Opackiej-Walasek przygotowuje 
prac  dyplomow  nt. „Posadz  ci , poko ysz  w tarczy s onecznika”. Przenikanie 
si  postaci gatunkowej ko ysanki w poezji polskiej XX i XXI wieku. 
Kontakt: andrzejjuchniewicz@o2.pl 
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Anna Ka u a – dr hab., Uniwersytet l ski w Katowicach, Instytut Nauk 
o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Katowice, Polska. 
Krytyczka literacka, zajmuje si  najnowsz  poezj  polsk  oraz zjawiskami 
na styku sztuki, estetyki i literatury. Autorka kilku ksi ek, m.in.: Bumerang. 
Szkice o poezji polskiej prze omu XX i XXI wieku (2010); Wielkie wygrane. 
Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011); Pod gr . Jak dzi  znacz  wiersze, 
poetki i poeci? (2015). 
Kontakt: anna_kaluza@poczta.onet.pl 

Pavlo Levchuk – mgr, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, War-
szawa, Polska. 
Asystent w Zak adzie J zykoznawstwa. Publikowa  artyku y i recenzje 
w „Poradniku J zykowym” i „LingVariach” oraz w tomach zbiorowych 
i pokonferencyjnych w Polsce i na Ukrainie. Przygotowuje rozpraw  dok-
torsk  na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiello skiego, której celem 
b dzie analiza trójj zyczno ci ukrai sko-rosyjsko-polskiej Ukrai ców nie-
polskiego pochodzenia. 
Kontakt: p.levchuk@ispan.waw.pl 

W adys aw T. Miodunka – prof. zw. dr hab., Katedra J zyka Polskiego 
jako Obcego, Wydzia  Polonistyki, Uniwersytet Jagiello ski, Kraków, Polska. 
Profesor emerytowany, w latach 1980–2016 pracowa  w Katedrze J zyka 
Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ. J zykoznawca specja-
lizuj cy si  w badaniach j zyka polskiego w wiecie, bilingwizmu polsko-
-obcego oraz w badaniach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Od 
1973 roku zajmuje si  nauczaniem polszczyzny jako j zyka obcego i dru-
giego w Polsce i wiecie. Jest autorem wielu prac naukowych z tego zakre-
su oraz redaktorem serii podr czników i rozpraw naukowych z obszaru 
glottodydaktyki polonistycznej. W latach 2003–2016 kierowa  pracami 
Pa stwowej Komisji Po wiadczania Znajomo ci J zyka Polskiego jako 
Obcego. Jest cz onkiem Rady J zyka Polskiego i twórc  krakowskiej szko-
y glottodydaktyki porównawczej. 

Kontakt: w.miodunka@uj.edu.pl 
Agnieszka N cka – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ire-

neusza Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Krytyk literacki wspó pracuj cy m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi 
Ksi kami”, „Pograniczami”, „Twórczo ci ”. Jest autork  ksi ek: Granice 
przyzwoito ci. Do wiadczenie intymno ci w prozie najnowszej (2006); Starsze, now-
sze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010); Cielesne 
o(d)s ony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011); Co wa ne 
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i wa niejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012); Emigracje intymne. 
O wspó czesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013); Polifonia. Literatura 
polska pocz tku XXI wieku (2015). Redaktor dzia u krytyki literackiej 
w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka Marsza ka Wojewódz-
twa l skiego w dziedzinie kultury (2009). 
Kontakt: agnieszka.necka@us.edu.pl 

Dariusz Nowacki – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ire-

neusza Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 

Zajmuje si  polsk  proz  i krytyk  literack  prze omu XX i XXI wieku. 

W ostatnich latach opublikowa  m.in. ksi ki Kto im da  skrzyd a. Uwagi o pro-
zie, dramacie i krytyce (2001–2010) (2011) oraz Ukosem. Szkice o prozie (2013). 

Kontakt: dnowacki@poczta.onet.pl 

Grzegorz Olsza ski – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. 

Ireneusza Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 

Pracuje jako adiunkt w Zak adzie Sztuki Interpretacji i Poetyki Historycz-

nej. Jego zainteresowania dotycz  poezji wspó czesnej, sztuki interpretacji, 

muzyki. Jest autorem ksi ki po wi conej poezji Ewy Lipskiej mier  udo-
mowiona (2006), zbioru esejów Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twór-
ców (2012) oraz monografii Wiek m ski: epopeja rozk adu. Studia o motywach 
senilnych w poezji polskiej po 1989 roku (2015). W 2013 jego zbiór wierszy Sta-
rzy nieznajomi zosta  nominowany do Wroc awskiej Nagrody Poetyckiej 

„Silesius” w kategorii „Ksi ka roku”. Jest redaktorem dzia u muzyki 

w kwartalniku „Opcje”. 

Kontakt: olsza2001@poczta.fm 

Katarzyna Pastuszek – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ire-

neusza Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 

Doktorantka w Zak adzie Historii Literatury O wiecenia i Romantyzmu. 

W kr gu jej zainteresowa  badawczych znajduje si  geokrytyka i geopoetyka 

w odniesieniu do bada  nad polsk  literatur  drugiej po owy XIX wieku 

i wp ywu, jaki wywar y na ni  tradycje romantyczne. 

Kontakt: katarzynapastuszek.pol@gmail.com 

Ivana Slivková – PhD., Katedra stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakul-

ta, Prešovska univerzita v Prešove, S owacja. 

Jej zainteresowania badawcze dotycz  zagadnie  zwi zanych z literatur  

bia orusk  i polska, komparatystyk , komunikacj  mi dzykulturow , ste-

reotypami narodowymi i t umaczeniem. Jest autork  monografii Bieloruská 
poézia na prelome storo í (2012) i podr cznika Úvod do interkultúrnej komunikácie 
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(2015) oraz wspó autork  ksi ki Moderná slovenská literatúra v stredoeurópskom 
kontexte (1890–1945) (2016). 
Kontakt: ivana.slivkova@unipo.sk 

Ma gorzata Anna Packalén Parkman - prof., Instytut J zyków Nowo yt-
nych, sekcja J zyków, Uppsala University, Szwecja. 
Kierownik Studiów Polonistycznych. Badaczka literatury polskiej oraz 
t umaczka. Laureatka wielu nagród, m.in.: Nagrody za dzia alno  transla-
torsk  Zwi zku Pisarzy Szwedzkich (Svenska Författarforbundet), w 2009 
roku otrzyma a Krzy  Oficerski Orderu Zas ugi Rzeczypospolitej Polskiej 
za krzewienie kultury polskiej w Szwecji. Jest autork  m.in. monografii Po-
kolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesi tych (1987, wyd. II – 1997) 
oraz pracy z zakresu bada  komparatystycznych literatury szwedzkiej 
i polskiej pt. Under två kulturers ok (2001). Jest równie  wspó redaktork  
i wspó autork  antologii Swedish-Polish Modernism. Literature-Language-Culture 
(2003) oraz pracy zbiorowej The New Woman and the Aesthetic Opening. Un-
locking Gender in Twentieth-Century Texts (2004). Jej dorobek naukowy obej-
muje ponadto kilkadziesi t artyku ów na temat poezji i prozy polskiej, 
w tym te  z zakresu genders studies. Jest tak e autork  ponad stu hase  doty-
cz cych literatury polskiej w szwedzkiej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej 
(Nationalencyklopedin, 1990–1999, obecnie dost pnej tak e online). T uma-
czy a powie ci czo owych pisarzy szwedzkich, takich jak np.: Vilhelm 
Moberg, Per Anders Fogelström, Göran Tunström.  
Kontakt: anna.packalen@moderna.uu.se 

Marek Sznajder – mgr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogór-
ski, Polska. 
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, obecnie dok-
torant w Zak adzie Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Jego zainteresowania badawcze dotycz  literatury wspó czesnej, 
szczególnie pisarstwa autorów ydowskich, a tak e metodologii nauk (logika 
i filozofia). Jego najnowsza publikacja pt. „Lilia po ród cierni”, czyli o technikach 
oddechowych w atmosferze chaosu. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego ukaza a si  w tomie 
Literatura i chaos wydanym nak adem Wydawnictwa Uniwersytetu l skiego. 
Kontakt: mareksznajder@outlook.com 

Katarzyna Szopa – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza 
Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Jej zainteresowania badawcze koncentruj  si  wokó  literatury oraz wspó cze-
snych teorii feministycznych, a w szczególno ci dotycz  filozofii Luce Irigaray, 
w której seminariach uczestniczy a i której po wi ci a rozpraw  doktorsk  pi-
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san  pod opiek  prof. Krystyny K osi skiej. Autorka monografii naukowej 
Poetyka rozkwitania. Ró nica p ciowa w filozofii Luce Irigaray (Lupa Obscura, Wy-
dawnictwo IBL, w druku). Od 2014 roku wspó pracuje z prof. Luce Irigaray 
i jest jej asystentk , organizuje wydarzenia naukowe, konferencje i promocje 
ksi ek oraz prowadzi stron  internetow  filozofki: www.workingwithluceirig 
aray.com. Uczestniczy a w licznych konferencjach i seminariach mi dzynaro-
dowych w Bristolu, Barcelonie, Nottinghamie, Pary u i Utrechcie z udzia em 
mi dzy innymi Rosi Braidotti, Simona Critchleya, Luce Irigaray, Michaela 
Mardera, Judith Still. T umaczy a teksty Luce Irigaray na j zyk polski. Wspó -
redaktorka prowadz ca numeru „Opcji” po wi conego dyskursom go cinno ci. 
Publikowa a m.in. na amach: „Pami tnika Literackiego”, „Czasu Kultury”, 
„Praktyki Teoretycznej”, „FA-artu” i „ l skich Studiów Polonistycznych”. 
Kontakt: szopa.katarzyna2@gmail.com 

Agnieszka Tambor – dr, Katedra Dydaktyki J zyka i Literatury Polskiej, 
Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Kulturoznawczyni. Jej zainteresowania zwi zane s  przede wszystkim ze 
wspó czesnym kinem polskim i mo liwo ciami wykorzystania go w nauczaniu 
cudzoziemców. Te zagadnienia by y tak e tematem jej rozprawy doktorskiej. 
Jest autork  ksi ki Polska pó ka filmowa. 100 filmów, które ka dy cudzoziemiec zo-
baczy  powinien oraz cyklu artyku ów Pó ka filmowa publikowanych na amach 
„Postscriptum Polonistycznego”. Opracowa a równie  8. tom serii Czytaj po 
polsku, zawieraj cy przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania 
Zofii Na kowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Prosz  pa -
stwa do gazu wraz z zestawami wicze  i zada  do tych tekstów. 
Kontakt: tamboragnieszka@gmail.com 

Maria Wac awek – Katedra polonistyki, Uniwersytet w Lublanie, S owenia. 
Jej zainteresowania naukowe koncentruj  si  wokó  j zykowego obrazu 
wiata i stereotypów, a tak e reklamy, regu  poprawnej wymowy oraz glot-

todydaktyki. Autorka artyku ów naukowych i rozdzia ów w ksi kach, do-
tycz cych wymienionej tematyki, m.in.: Czas na… stereotyp ch opaka i jego 
modyfikacje (na przyk adzie wypowiedzi m odzie y) (2015); Samog oskowe problemy 
polszczyzny (emisja g osu, prawid a wymowy w wietle nauczania jpjo) (2007); „S o-
wo jest wielkim mocarzem…” – retoryka i reklama a praktyka szkolna (2009). 
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com 

Emilia Wilk – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza 
Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach, Polska. 
Doktorantka w Zak adzie Literatury Wspó czesnej. Absolwentka filologii 
polskiej (dwóch specjalno ci: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycz-
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nego w ród cudzoziemców) na Uniwersytecie l skim. Publikowa a re-
cenzje w „artPAPIERze”. Jej g ówne zainteresowania badawcze koncen-
truj  si  na literaturze polskiej wydawanej po 1989 roku. Przygotowuje 
rozpraw  doktorsk , której celem b dzie omówienie twórczo ci Ma gorza-
ty Szejnert. 
Kontakt: emilia-wilk@tlen.pl 

Natalia órawska – mgr, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneu-
sza Opackiego, Uniwersytet l ski w Katowicach. Polska. 
Doktorantka w Zak adzie Literatury Wspó czesnej. Magister filologii pol-
skiej (dwóch specjalno ci: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycznego 
w ród cudzoziemców) na Uniwersytecie l skim. Szkice i recenzje publi-
kowa a w tomach zbiorowych na amach takich pism, jak: „Tematy i Kon-
teksty”, „Czytanie Literatury”, „artPAPIER”. Zajmuje si  literatur  polsk  
wydawan  po 1989 roku. 
Kontakt: n.e.zorawska@gmail.com 
 


