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twórczości polskich kapłanów współczesnych, oraz na kategorii paradoksu. 
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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 



336 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19) 

Jan Patrick Zeller – prof. dr, Institut für Slavische Sprachen und Literatu-
ren, Universität Bern, Szwajcaria. 
Do 2016 roku asystent w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Carla von 
Ossietzkiego w Oldenburgu (Niemcy), od 2017 roku profesor Socjolin-
gwistyki Słowiańskich Języków na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). Po 
obronie pracy poświęconej fonetycznej wariantywności mieszanego języka 
białorusko-rosyjskiego uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Ol-
denburgu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu 
kontaktów językowych, socjolingwistyki i wariantywności językowej. Po-
święca im uwagę w swoich projektach badawczych, wykorzystując różne 
metody z zakresu lingwistyki korpusowej, fonetyki akustycznej i psycho-
lingwistyki. 
Kontakt: j.p.zeller@uni-oldenburg.de 

Natalia Żórawska – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneu-
sza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Magister filologii polskiej (dwóch specjalności: nauczyciel-
skiej oraz nauczania polonistycznego wśród cudzoziemców). Szkice i re-
cenzje publikowała w tomach zbiorowych na łamach takich pism, jak: 
„Tematy i Konteksty”, „Czytanie Literatury”, „artPAPIER”. Zajmuje się 
literaturą polską wydawaną po 1989 roku. 
Kontakt: n.e.zorawska@gmail.com 
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