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Noty o autorach

Bernadetta Ciesek, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka
Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze:
lingwistyka tekstu, krytyczna analiza dyskursu, wykluczenie i tolerancja w społecznych praktykach
komunikacyjnych, ideologizacja życia społecznego. Autorka monografii Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) (Katowice 2018)
oraz wielu artykułów z zakresu krytycznej analizy dyskursu, m.in. Kreacje Obcego w dyskursie
współczesnych polskich nacjonalistów („Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs” 2018, nr 11), Przeciw
wykluczeniu. Konceptualizacje współczesnej polskiej kobiety z perspektywy dyskursu feministycznego
(„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2017, t. 51, z. 1).
b.ciesek@wp.pl
Beata Duda, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, lingwistyka dyskursu, socjolingwistyka. Autorka artykułów na temat strategii językowych i dyskursywnych wykorzystywanych w dyskursie publicznym i medialnym, m.in. Współczesny
flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym (w: Dyskurs i jego odmiany. Red. B. Witosz,
K. Sujkowsk a-Sobisz, E. Ficek. Katowice 2016); Strategie językowe w dyskursie prasowym skoncentrowanym wokół sporu o kształt Dworca PKP w Katowicach (w: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 5. Red. M. Święcick a. Bydgoszcz 2015); Wizerunek współczesnego
humanisty w dyskursie prasowym i społecznym (w: Linguarum Silva. T. 2. Słowo – znaczenie – relacja
w języku i w tekście. Red. B. Mitrenga. Katowice 2013).
beata.a.duda@gmail.com
Magdalena Hawrysz, dr hab., profesor UZ, kierownik Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego
w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zainteresowania badawcze: dzieje
polszczyzny (szczególnie okresu średniopolskiego) w aspekcie komunikacyjnym i kulturowym, dawny
i współczesny język artystyczny, genologia lingwistyczna, lingwistyka antropologiczna, dyskursy
w przeszłości. Autorka książki Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii
lingwistycznej (Zielona Góra 2012) oraz licznych artykułów, m.in. Kryteria oceny zapożyczeń w XIX
wieku (na marginesie książeczki Józefa Blizińskiego „Barbaryzmy i dziwolągi językowe” ) („Poradnik
Językowy” 2017, nr 3); Stylizacja językowa w powieści Jacka Dehnela „Matka Makryna” („Język
Artystyczny” 2017, T. 16: Nowy (?) kanon (?) wokół Nagrody Literackiej „Nike” ); Kategoria „Innego”
jako element dyskursu tożsamościowego w średniopolskich katalogach władców – perspektywa krzyża
(„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2016, T. 23, z. 2); Średniopolskie katalogi
monarchów i ich związki z retoryką („Forum Artis Rhetoricae” 2016, nr 1(44)).
magda.hawrysz@interia.pl
Krystyna Kleszczowa, prof. zw. dr hab., pracuje w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem kilku komi-
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tetów naukowych: od roku 1995 zasiada w Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, od 2007 roku jest członkinią Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Komisji Teorii Języka
przy PAN, od 2014 wchodzi w skład Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.
W latach 2014 –2017 pełniła funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zajmuje się słowotwórstwem, leksykologią, historią języka polskiego, zwłaszcza historią słowotwórstwa
oraz słownictwa, szczególną uwagę zwracając na mechanizmy zmian znaczeń i funkcji. Jej dorobek
naukowy obejmuje prawie 200 pozycji, m.in. książki U źródeł polskich partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki (Katowice 2015); Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna
ewolucja (Katowice 2003); Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki (Katowice 1998); Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń (Katowice 1989).
krystyna.kleszcz@us.edu.pl
Ewelina Kwapień, dr, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie
Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze:
historia języka, leksykologia i leksykografia. Opublikowała monografię Kształtowanie się zasobu
leksykalnego polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych) (Warszawa 2010); Słownik rzeczowników polszczyzny XIX wieku (Warszawa 2013) oraz wiele artykułów
historycznojęzykowych, zamieszczanych w czasopismach („Poradnik Językowy”, „Prace Filologiczne”,
„Biuletyn PTJ”), a także w monografiach wieloautorskich, np. Słownikowe informacje etymologiczne
o czasownikowych germanizmach zanikających w dobie nowopolskiej (w: W labiryncie polszczyzny.
Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi – doktorzy i doktoranci. Red. B.K. Jędryk a, E. Kwapień. Warszawa 2017); Między słowami a rzeczywistością – wybrane nazwy środków transportu w dziewiętnastowiecznej polszczyźnie (w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2014, T. 60).
e.m.kwapien@uw.edu.pl
Karolina Lisczyk, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka
Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze:
semantyka, gramatyka, słowotwórstwo, leksykografia. Autorka monografii Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie (Katowice 2015). Współredaktorka publikacji (z Marcinem Maciołkiem): Ruch
w języku – język w ruchu (Katowice 2012); Granice w języku – język w granicach (2014) oraz licznych
artykułów, np. Między ilością a intensywnością. O trudnościach w klasyfikowaniu czasowników saturatywnych (w: Nieokreśloność i granice. Red. M. Danielewiczowa, K. Doboszyńsk a-Markiewicz,
A. Wójcick a. Warszawa 2017); Odwleka spotkanie czy tylko je oddala? O sposobach konceptualizowania zmiany terminu na późniejszy („Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19)).
karolina.lisczyk@wp.pl
Marcin Maciołek, dr, pracuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: gramatyka historyczna i historia języka polskiego oraz glottodydaktyka polonistyczna. Autor książek: Kształtowanie się nazw owadów w języku
polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (Katowice 2013); U źródeł słów (Katowice
2017). Współredaktor (z Karoliną Lisczyk) publikacji: Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012);
Granice w języku – język w granicach (Katowice 2014).
marcin.maciolek@wp.pl
Justyna Małek, mgr, doktorantka w Zakładzie Leksykografii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: historia języka, korpusy językowe.
jus.malek@wp.pl
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Barbara Matuszczyk, mgr, doktorantka w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie
Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: język w mediach, semantyka, kultura języka.
bm.matuszczyk@gmail.com
Barbara Mitrenga, dr, pracuje w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: historia
i gramatyka języka polskiego, etymologia, semantyka, intensyfikatory. Autorka monografii: Zmysł
smaku. Studium leksykalno-semantyczne (Katowice 2014). Jest współautorką (z Dagmarą Bałabaniak)
książki Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym (Katowice 2015) oraz Słownika zapomnianych
wyrażeń funkcyjnych (Warszawa 2015), a także autorką ponad dwudziestu artykułów naukowych,
m.in.: Nazwy zmysłu smaku w języku polskim („LingVaria” 2009, nr 2 (8)); A Phenomenon of Synesthesia in the Polish Language. („Studies on Slavic Languages” 2012, nr 17 (1) (Seul)); Wykładniki
intensywności typu strasznie, potwornie, przeraźliwie w historii polszczyzny. W: Wyrażenia funkcyjne
w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Red. K. Kleszczowa, A. Szczepanek
(Katowice 2014). Od 2011 roku redaktor naukowa rocznika „Linguarum Silva”.
barbara.mitrenga@us.edu.pl
Aleksandra Niewiara, dr hab., prof. UŚ, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania
badawcze: lingwistyka kulturowa, historia języka, semantyka, pragmatyka. Autorka monografii: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach XVI–XIX wieku (Katowice 2000); Moskwicin
– Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret (Łódź 2006); Kształty polskiej tożsamości.
Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX wiek) (Katowice 2009/2010).
aleksandra.niewiara@us.edu.pl
Irena Putka, dr, emerytowana lektorka języka polskiego na Uniwerytecie w Turynie i profesor kontraktowy na uniwersytecie w Mediolanie. Zainteresowania badawcze: nauczanie języka polskiego
jako obcego, zagadnienia konfrontatywne polsko-włoskie, teoria tłumaczenia. Jest autorką opracowania monograficznego Konstrukcje włoskie z czasownikami „fare”, „dare”, „prendere” i ich odpowiedniki
polskie (Warszawa 1997), wielu artykułów opublikowanych w polskich i włoskich czasopismach językoznawczych oraz w zbiorach materiałów konferencyjnych PAN w Rzymie, m.in. La norma di fronte
alle nuove tendenze nella lingua polacca contemporanea (w: Il problema del canone nella letteratura
polacca. Red. M. Ciccarini, K. Żaboklicki. Roma 2003); Aspetti linguistici della narrazione nella
prosa dei giovani scrittori polacchi (w: Italia, Polonia, Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia.
Red. A. Ceccherelli. Roma 2007); Le formazioni italiane tipo „padellata” e la loro traduzione in polacco („Studi Slavistici” 2012); Język polski we Włoszech i w północno-wschodnich regionach Francji
(„Poradnik Językowy” 2013, z. 8). Jest członkiem PTJ i AIP (Associazione Italiana dei Polonisti).
putka@tiscali.it
Artur Rejter, prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka
Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe
i główne obszary badawcze: historia języka polskiego, genologia lingwistyczna, teoria tekstu i dyskursu, stylistyka, onomastyka literacka i onomastyka dyskursu, leksykologia i semantyka historyczna,
lingwistyka płci, dzieje dyskursu naukowego. Autor monografii: Kształtowanie się gatunku reportażu
podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej (Katowice 2000); Leksyka ekspresywna
w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności (Katowice 2006); Płeć
– język – kultura (Katowice 2013); Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu (Katowice 2016); Na-
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zwy własne w kon/tekstach kultury (Katowice 2018, w druku). Współautor (z M. Siuciak) książki
Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia (Katowice 2002) i (z I. Loewe) skryptu dla studentów
Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego (Katowice 2002).
artur.rejter@op.pl
Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie
Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: genologia, dyskursologia, stylistyka, dyskurs handlowy, negocjacje. Współautorka Małego
słownika terminów teorii tekstu (Warszawa 2005) oraz popularnonaukowej publikacji www.poradniajęzykowa.pl (Katowice 2007). Współredaktorka publikacji: Dyskurs i jego odmiany (Katowice 2016).
Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych, a także sekretarz naukowa „Forum Lingwistycznego”.
katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl
Agnieszka Szamborska, dr, pracuje w College of Central and East European Studies (Department
of Polish) w Hankuk University of Foreign Studies w Republice Korei. Zainteresowania badawcze:
językoznawstwo porównawcze, język koreański, glottodydaktyka. Artykuły z ostatnich lat: The Conjunctive Repetition Forms as Grammatical Constructions in the Polish Language – through Comparison
to Similar Constructions in the Korean Language [폴란드어 접속사 반복형태의 문법구성 : 한국어 어미 반복형태
의 문법구성 비교를 통해] (“East European & Balkan Studies” 2013, Vol. 36); współautor wraz z JinSuk
Seo artykułu A Study Concerning the Perception of Verbs of Motion in Both the Korean and Polish
Languages [한국인과 폴란드인의 이동 동사에 대한 인식 연구] (“East European & Balkan Studies” 2016,
Vol. 40, No. 2), [w druku] Kilka uwag na temat percepcji czasowników ruchu – na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich i koreańskich studentów. [Tom pokonferencyjny
VI Światowego Kongresu Polonistów. Katowice 2016]
agaszam@gmail.com
Wioletta Wilczek, dr, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: lingwistyka
płci, socjolingwistyka, polszczyzna śląska, lingwistyka kulturowa i język Internetu. Autorka monografii: Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych) (Katowice 2016). Współredaktorka publikacji: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6 (Katowice
2016).
wiolettawilczek@gmail.com
Rafał Zarębski, dr hab., pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej
i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: historia języka, onomastyka, morfologia, stylistyka, semantyka. Opublikował monografie: Słownik nazw osobowych w polskich przekładach Nowego Testamentu (Łódź 2005); Nazwy osobowe w polskich przekładach Nowego Testamentu
(Łódź 2006); Rzeczownikowe prefiksy obcego pochodzenia w historii języka polskiego (Łódź 2012)
oraz wiele artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, np. Номинации с определителна
филиативна дескрипция в „Зографския кодекс” на фона на някои славянски преводи на „Евангелието”
(„Palaeobulgarica/Старобългаристика” 2013, X X XVII (4); Nazwy geograficzne w polskich przekładach
biblijnych jako problem badawczy („Slavia časopis pro slovanskou filologii” 2016, R. 85, z. 3– 4).
rafal.zarebski@uni.lodz.pl
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