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Maria Kwiatkowska-Ratajczak (poznań), jan Miodek (wrocław), Barbara Myrdzik (lublin), jan 
ożdżyński (Kraków), Marta pančiková (Bratysława), Regina pawłowska (Gdańsk), jerzy podracki 
(warszawa), Danuta Rytel-schwarz (lipsk), Bogusław skowronek (Kraków), aldona skudrzyk 
(Katowice), zenon uryga (Kraków), Halina wiśniewska (lublin), Bożena witosz (Katowice), ta-
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SPIS  RZECZY

I. Edukacja  literacka  i  kulturowa

Małgorzata wójciK -DuDeK: inkaust. Holokaust. trudna lekcja pisania w czasach zagłady
Magdalena ocHwat: jana twardowskiego (o)czarowanie paradoksami. Źródła paradok-

sów poetyckich — lektura licealisty
lucyna saDziKowsKa: Judasz z Monte Sicuro — lekcja o moralności czasów wojny
Karolina KwaK: czy normalnie znaczy inaczej? o literaturze dziecięcej przełamującej ste-

reotypy

II. Edukacja  językowa

Diana jaGoDziŃsKa: obraz(y) zawodu nauczyciela w opiniach internautów (wokół listu 
otwartego Men do rodziców i opiekunów)

emilia czaRnota: związki frazeologiczne z komponentem Głowa w słownikach szkol-
nych oraz uczniowskich eksplikacjach

aleksandra zoK -sMoła: wartość stylistyczna spójników w wybranych podręcznikach do 
kształcenia językowego na iii etapie kształcenia

III. Recenzje

sylwia KaRolaK: Doświadczenie zagłady w literaturze polskiej 1947—1991. Kanon, któ‑
ry nie powstał (Małgorzata wójciK -DuDeK)

Magdalena ocHwat: poezja paradoksów — paradoksy w poezji. poetycka teologia księży 
jana twardowskiego, janusza stanisława pasierba, wacława oszajcy (ewa oGłoza)

ewa oGłoza: wokół opowieści Hansa christiana andersena. o radości czytania (lucyna 
saDziKowsKa)

Helena BoRowiec: Dziecięce rozumienie świata (studium lingwistyczne) (Małgorzata 
KaRwatowsKa)

Helena synowiec: Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. wybór za-
gadnień (zofia BuDRewicz)

językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) 
(edyta KoRepta)

Bogumił Hoff (1829—1894) — „odkrywca” wisły. Red. R. czyż (ewa oGłoza)
Małgorzata Karwatowska, leszek tymiakin: Światy uczniowskie. język — media — komu-

nikacja (Bernadeta niespoReK -szaMBuRsKa)
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