
Noty o Autorach

Zofia ADAMcZYKoWA, dr — literaturoznawczyni, ekspert w zakresie litera-
tury dla dzieci i młodzieży, emerytowany pracownik Katedry Dydaktyki Języ-
ka i literatury Polskiej uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: agatamatuga@wp.pl

Zofia BuDrEWIcZ, prof. dr hab. — kierownik Katedry Dydaktyki literatury 
i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej uniwersytetu  Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie; autorka  książek oraz artykułów, między innymi o trady-
cji oraz współczesności dydaktyki polonistycznej i o  wychowaniu regionalnym. 
Prowadzi również badania nad twórczością dla dzieci i młodzieży w perspekty-
wie szkolnej oraz podręcznikiem jako narzędziem kształcenia polonistycznego. 
Kontakt: zofia.budrewicz@up.edu.pl

renata DAJNoWSKA, mgr — absolwentka Portland State university, Portland, 
oregon; dyrektor Szkoły Polskiej w Portland, oregon. 
Kontakt: beskidy1@gmail.com 

Krystyna HESKA -KWAŚNIEWIcZ, prof. dr hab. — pracownik naukowy 
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Badaczka polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, znaw-
czyni polskiego życia literackiego na Śląsku, monografistka Gustawa Morcinka, 
wieloletnia redaktorka rocznika „Śląskie Miscellanea”. 
Kontakt: canes@o2.pl

Agnieszka KANIA, dr — polonistka, literaturoznawczyni, adiunkt w  Katedrze 
Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie; badaczka interdyscyplinarnych aspektów dydaktyki literatury i języka 
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oraz roli kształcenia literackiego w kształtowaniu tożsamości narodowej i kul-
turowej młodych ludzi.
Kontakt: agn.kania@uj.edu.pl

Jadwiga KoWAlIKoWA, prof. dr hab. — wieloletni kierownik Katedry Po-
lonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. obecnie pracownik Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w tarnowie. Autorka rozpraw, artykułów, podręczników i poradni-
ków, członek rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 
oraz Komisji do oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii umiejętno-
ści. Główne dziedziny zainteresowań: dydaktyka języka polskiego jako ojczy-
stego i obcego, współczesna polszczyzna (słownictwo, semantyka), kształcenie 
nauczycieli polonistów, sztuka pisania, retoryka.

Maria KWIAtKoWSKA -rAtAJcZAK, prof. dr hab. — kierownik Pracowni 
Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. Autorka wielu książek i artykułów, między innymi z zakresu 
dydaktyki kształcenia polonistycznego, na temat kształcenia nauczycieli polo-
nistów czy kształcenia doktorantów. redaktorka „Polonistyki” (1992—2014). 
Redaktor naczelny „Polonistyki. Innowacji”. Rzeczoznawczyni Ministerstwa 
Edukacji Narodowej do spraw podręczników. W latach 2003—2006 przewodni-
cząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o literaturze 
Polskiej Akademii Nauk.
Kontakt: marysiak@amu.edu.pl

Izabela Łuc, dr hab. prof. uŚ — pracownik naukowy w Instytucie Nauk o Edu-
kacji uniwersytetu Śląskiego w cieszynie. Zainteresowania badawcze: onoma-
styka, komunikacja językowa, pragmatyka, język w mediach, twórczość języ-
kowa dzieci i młodzieży.
Kontakt: izabela.luc@us.edu.pl

Helena SYNoWIEc, prof. dr hab. — pracownik Instytutu Językoznawstwa 
uniwersytetu Śląskiego, językoznawczyni, dydaktyk języka ojczystego. Wie-
loletni kierownik i pracownik (od 1973 roku) Katedry Dydaktyki Języka i li-
teratury Polskiej. Autorka kilku monografii książkowych i licznych artyku- 
łów z zakresu kompetencji językowej dzieci i młodzieży, kształcenia języko-
wego i kultury języka w szkole oraz funkcji i języka podręczników szkolnych. 
Ekspert badań problematyki dialektu śląskiego, kultury i edukacji regionalnej. 
Wieloletni redaktor naczelny „Z teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskie-
go”. członek rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 
oraz Komisji do oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii umiejęt-
ności. 
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Maciej SZArGot, dr hab. prof. uniwersyteu Łódzkiego — kierownik Zakładu 
Dydaktyki Języka i literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym uniwersyte-
tu Łódzkiego; autor książek o twórczości polskich romantyków. 
Kontakt: maciejszargot@op.pl

Maria WAcŁAWEK, dr — lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki 
w Instytucie Slawistyki uniwersytetu w lublanie (Słowenia).
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com

Wioletta WIlcZEK, dr — językoznawca, adiunkt w Instytucie Językoznaw-
stwa uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: wiolettawilczek@gmail.com

Marta WoJtYrA, mgr — absolwentka filologii polskiej Akademii im. Jana 
Długosza w częstochowie, nauczycielka języka polskiego, certyfikowana tu-
torka. 
Kontakt: marta.wojtyra@gmail.com

Małgorzata WÓJcIK -DuDEK, dr hab. prof. uŚ — literaturoznawczyni, pra-
cownik naukowy w Instytucie literaturoznawstwa uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.
Kontakt: malgorzata.wojcik -dudek@us.edu.pl

Maria WtorKoWSKA, dr hab. prof. uniwersytetu w lublanie — kierownik 
Katedry Polonistyki w Instytucie Slawistyki uniwersytetu w lublanie (Słowe-
nia).
Kontakt: MariaZofia.Wtorkowska@ff.uni -lj.si; mwtorkowska@yahoo.com


