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Ewa Biłas-Pleszak, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Pol-
skiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: dyskurs muzyczny, 
genologia lingwistyczna, intersemiotyczność, komunikologia. Opublikowała monografię Język a mu-
zyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych (Katowice 2005); jest również redaktorką 
tomu Wśród słów i znaczeń. Z zagadnień współczesnego języka polskiego (Katowice 2008). Autorka 
wielu artykułów związanych z szeroko rozumianym dyskursem muzycznym.
ewa.bilas-pleszak@us.edu.pl

Amanda Caban, lic., absolwentka komunikacji promocyjnej i kryzysowej, kierunku prowadzonego 
na Uniwersytecie Śląskim, studentka antropologii języka i komunikacji, kierunku na Uniwersytecie 
Śląskim. Zainteresowania badawcze: pragmalingwistyka, język polityki, marketing polityczny.
caban.amanda@gmail.com

Waldemar Czachur, dr hab., prof. UW, pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego w In-
stytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu 
i dyskursu, lingwistyka kontrastywna, historia stosunków polsko-niemieckich. Opublikował trzy 
monografie: Textmuster im Wandel. Ein Beitrag zur textlinguistischen Erforschung der Vereinssatzun-
gen im 19. Jahrhundert (Wrocław–Dresden 2007), Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische 
Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien (Wrocław 
2011) oraz Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim 
wyzwaniu (współautorstwo; Wrocław 2009).
waldemar.czachur@uw.edu.pl

Beata Duda, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, lingwi-
styka dyskursu, socjolingwistyka. Autorka artykułów na temat strategii językowych i dyskursyw-
nych wykorzystywanych w dyskursie publicznym i medialnym, m.in.: Strategie językowe w dyskursie 
prasowym skoncentrowanym wokół sporu o kształt Dworca PKP w Katowicach (w: Miasto. Przestrzeń 
zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. T. 5. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. 
Bydgoszcz 2014); Wizerunek współczesnego humanisty w dyskursie prasowym i społecznym (w: Lin-
guarum Silva. T. 2. Red. B. Mitrenga. Katowice 2013).
beata.a.duda@gmail.com

Ewa Ficek, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: dyskursologia, genologia 
lingwistyczna, stylistyka, pragmalingwistyka. Autorka monografii Poradnik. Model gatunkowy i jego 
tekstowe aktualizacje (Katowice 2013). Inne publikacje: Językowe manifestacje dyskursu terapeu-
tycznego (na wybranych przykładach) (w: Dyskurs i jego odmiany. Red. B. Witosz, K. Sujkow-
ska-Sobisz, E. Ficek. Katowice 2016); Formy (i dzisiejsze normy) poradnictwa prasowego – analiza 



190

Noty o autorach

genologiczna (w: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk. Katowice 
2015); „Stary” gatunek w nowych mediach, czyli porada językowa wczoraj i dziś. Z badań nad pragma-
tycznym wymiarem eksperckiej odpowiedzi (współautorstwo; w: Bogactwo współczesnej polszczyzny. 
Red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak. Kraków 2014).
ewa.ficek@us.edu.pl

Ewelina Gajewska, dr, pracuje w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej. Zainteresowania badawcze: komunikacja perswazyjna, polski dyskurs 

reklamowy XIX i XX wieku. Wybrane artykuły: Słowa, które odchodzą. Analiza wybranej leksyki 
o funkcji perswazyjnej na przykładzie polskich tekstów reklamowych początku XX wieku („Świat 
i Słowo” 2013, nr 2(21)); Sposoby wykorzystania motywu autorytetu w polskiej reklamie XX-lecia mię-
dzywojennego (w: Autorytet słowa w działaniach człowieka: odpowiedzialność dla bezpieczeństwa. 
Red. J. Wojciechowska. Bielsko-Biała 2015).
egajewska1@op.pl

Ewa Jędrzejko, prof. zw. dr hab., pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Insty-
tucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: 
teorie języka i ich aplikacja; struktura, historia i funkcjonowanie języka w różnych typach tekstu/ 
dyskursu; kulturowe motywacje frazeologii i paremiologii. Autorka monografii: Semantyka i skład-
nia polskich czasowników deontycznych (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1987); Nominalizacje 
w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny (Katowice 1993); Problemy predykacji peryfrastycz-
nej. Konstrukcje – znaki – pojęcia (Katowice 2002); Składnia – style – teksty. Składniowe aspekty 
zróżnicowania i przemian polszczyzny XX wieku (Katowice 2005), a także kilkudziesięciu artykułów 
o zróżnicowanej tematyce.
ewajedrz@o2.pl

Emilia Kałuzińska, dr, pracuje w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania 
w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania ba-
dawcze: socjolingwistyka, relacje media a język, socjalizacja medialna, pragmalingwistyka. Autorka 
kilkunastu artykułów, m.in.: Czego pragną dzieci? Oblicza konsumpcji dziecięcej („Socjolingwistyka” 
2014, nr 28); Co reklama mówi dzieciom o świecie? Socjalizacyjna oferta reklamy (w: Linguarum Silva. 
T. 4. Red. B. Mitrenga. Katowice 2015); Echa socjalizacji medialnej. Frazemy telepochodne w wypo-
wiedziach dzieci („Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 1(13)).
emilia.kaluzinska@gmail.com

Karolina Lisczyk-Kubina, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka 
Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: semantyka, gra-
matyka, słowotwórstwo, leksykografia. Autorka monografii Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie 
(Katowice 2015). Współredaktorka publikacji: Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012); Gra-
nice w języku – język w granicach (Katowice 2014).
karolina.lisczyk@wp.pl

Władysław Lubaś (1932–2014), prof. zw. dr hab., pracował na Uniwersytetach Jagiellońskim, Śląskim 
i Opolskim oraz w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Opublikował ponad 350 publi-
kacji: książki, artykuły, recenzje, materiały badawcze. Założył i redagował „Socjolingwistykę”; był 
członkiem redakcji kilku pism lingwistycznych polskich i międzynarodowych. Najważniejsze książki: 
Rym Jana Kochanowskiego. Próba lingwistycznej charakterystyki i oceny (Katowice 1975); Społeczne 
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uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne (Kraków 1979); Polskie gadanie: 
podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny (Opole 2003); Polityka językowa (Opole 
2009).

Marzena Makuchowska, dr hab., prof. UO, pracuje w Katedrze Języka Polskiego w Instytucie Po-
lonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: dyskurs religijny. 
Opublikowała książki: Modlitwa jako gatunek języka religijnego (Opole 1998); Od wrogów do braci. 
Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego (Opole 2011) oraz Bibliografia języka religijne-
go 1945–2005 (Tarnów 2007).
mmk@uni.opole.pl

Rafał Nocuń, mgr, doktorant w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania 
w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badaw-
cze: socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, nowe media.
rafalm.nocun@gmail.com

Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab., prof. UŚ, pracuje w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych 
Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. 
Zainteresowania badawcze: zaburzenia mowy u osób z wadą w obrębie środkowej części twarzo-
czaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, trud-
ności wymowy polskich głosek u osób uczących się polskiego jako języka drugiego. Opublikowała 
m.in. monografie: Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – Praktyka 
(Bielsko-Biała 2006); Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje (Bytom 2010); Mowa 
dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (Kraków 2011); Zaburzenia czynności prymarnych i artyku-
lacji. Podstawy postępowania logopedycznego (Bytom 2013).
danuta@pluta.wojciechowska.eu

Joanna Przyklenk, dr, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, 
tekstologia, genologia lingwistyczna, stylistyka. Jest autorką monografii Staropolska kronika jako 
gatunek mowy (Katowice 2009) oraz współautorką popularnonaukowej publikacji www.poradniaję-
zykowa.pl (Katowice 2007). Pod jej redakcją ukazał się 5. tom serii Bogactwo polszczyzny w świetle 
jej historii (Katowice 2014). Współredagowała publikacje: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 
(t. 4, Katowice 2012; t. 6, Katowice 2016) oraz Gatunki mowy i ich ewolucja (t. 5: Gatunek a gra-
nice, Katowice 2015).
joanna.przyklenk@us.edu.pl

Mariusz Rutkowski, dr hab., prof. UWM, pracuje w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego 
w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainte-
resowania badawcze: onomastyka, analiza dyskursu, socjolingwistyka, lingwistyka kulturowa, ję-
zyk w mediach. Opublikował monografie: Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursyw-
na (Warszawa 2015); Słownik metafor i konotacji nazw własnych (Olsztyn 2012); Nazwy własne 
w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji (Olsztyn 2007); Media i nazwy. Z zagadnień 
onomastyki medialnej (współautorstwo; Kraków 2004).
rutkow@uwm.edu.pl
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Aldona Skudrzyk, prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Ko-
munikowania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainte-
resowania badawcze: socjolingwistyka, pragmalingwistyka, glottodydaktyka, regionalizm. Opubliko-
wała siedem monografii: Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej 
(Katowice 1994); Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym (Katowice 
2005); Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Sytuacja językowa w miastach 
Górnego Śląska (współautorstwo; Katowice 2001); Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturo-
wa społeczności lokalnych (współautorstwo; Katowice 2010); Kultura piśmienności młodego poko-
lenia (współautorstwo; Katowice 2010); Literacy of the young generation in a diglossic environment 
(współautorstwo; Katowice 2012); Style współczesnego języka polskiego. Przewodnik po stylistyce 
polskiej (współautorstwo; Kraków 2013).
aldonaskudrzyk@gmail.com

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie 
Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: genologia, 
dyskursologia, stylistyka, dyskurs handlowy, negocjacje. Współautorka Małego słownika terminów 
teorii tekstu (Warszawa 2005) oraz popularnonaukowej publikacji www.poradniajęzykowa.pl (Kato-
wice 2007). Współredaktorka publikacji: Dyskurs i jego odmiany (Katowice 2016). Autorka kilkudzie-
sięciu opracowań naukowych, a także sekretarz naukowa „Forum Lingwistycznego”.
katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, dr hab., prof. UŁ, pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskie-
go w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: współczesna 
polszczyzna, pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, genologia lingwistyczna, komunikacja medialna. 
Opublikowała dwie monografie: Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura – spój-
ność – funkcjonalność (Łódź 2010) oraz Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich 
(Łódź 2003), a także kilkadziesiąt artykułów, m.in.: Wartościowanie w recenzjach naukowych (na 
podstawie recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego) (w: Człowiek, zja-
wiska i teksty kultury w komunikacji społecznej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. 
Lublin 2015); Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji (w: Gatunki mowy i ich ewolucja. 
T. 5. Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015).
ewa_smiech@wp.pl

Jacek Warchala, dr hab., kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania 
w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badaw-
cze: socjolingwistyka, polityka językowa, teoria perswazji, dyskurs potoczny, teoria tekstu. Opubliko-
wał monografie: Dialog potoczny a tekst (Katowice 1991); Kategoria potoczności w języku (Katowice 
2003); Kultura piśmienności młodego pokolenia (współautorstwo; Katowice 2010); Literacy of the 
young generation in a diglossic environment (współautorstwo; Katowice 2012).
jacek.warchala@us.edu.pl

Kinga Wąsińska, dr, pracuje w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: historia języka, etymolo-
gia, semantyka historyczna. Opublikowała monografię Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. 
Studium leksykalno-słowotwórcze (Katowice 2015) oraz wiele artykułów historycznojęzykowych, 
m.in.: Przeobrażenia semantyczne wyrazów polskich związanych ze sferą mentalną (w: Bogactwo 
polszczyzny w świetle jej historii. T. 6. Red. J. Przyklenk, W. Wilczek, Katowice 2016); Czy mądrość 
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można uprawiać? Rozwój semantyczny czasowników uprawić – uprawiać oraz doprawić – doprawiać 
w historii języka polskiego (w: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 1. Red. M. Mączyński, E. Horyń, 
E. Zmuda. Kraków 2016); Słowo w języku a słowo w słowniku – czy istnieje między nimi granica? 
(w: Granice w języku – język w granicach. Red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek. Katowice 2014).
kingaknapik@interia.pl

Katarzyna Węsierska, dr, pracuje w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komuniko-
wania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania 

badawcze: logopedia, jąkanie się, giełkot, wczesna interwencja logopedyczna. Opublikowała dwie 
monografie: Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia (Toruń 2013); DJ 
– Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (współautorstwo; Katowice 2016).
katarzyna.wesierska@us.edu.pl

Wioletta Wilczek, dr, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: lingwistyka płci, socjolin-
gwistyka, polszczyzna śląska, lingwistyka kulturowa i język Internetu. Autorka artykułów: Automo-
bilista, kierownik, szofer… Nazwy kierowcy jako element leksyki motoryzacyjnej XX i XXI wieku (w: 
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5. Red. J. Przyklenk. Katowice 2014); Relacje i trans-
gresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego (w: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. 
Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk. Katowice 2015).
wiolettawilczek@gmail.com
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