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Joseph Agius, dr, pracuje na Uniwersytecie Maltańskim; jest też wykładowcą i jednym z twór-
ców Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy. Zainteresowania badawcze: 
zaburzenia płynności mowy, badania nad humorem, potencjał twórczy, problematyka publicznych 
wystąpień. Autor licznych artykułów o tematyce logopedycznej; twórca aplikacji internetowej wy-
korzystywanej w terapii dzieci jąkających się: Fluency SIS – Smart Intervention Strategy.

Goranka Blagus Bartolec, dr, pracuje w Zakładzie Standardowego Języka Chorwac kiego w Insty-
tucie Języka Chorwackiego i Językoznawstwa w Zagrzebiu (Chorwacja). Zainteresowania badawcze: 
leksykografia, leksykologia, jednostki frazeologiczne w języku chorwackim i innych językach, języko-
znawstwo korpusowe, język a komunikacja publiczna. Jest autorką następujących publikacji z zakre-
su frazeologii oraz badań korpusowych: Riječi i njihovi susjedi: Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku 
(Zagrzeb 2014); Synonymy between Theory and Practice: The Corpus-based Approach to Determining 
Synonymy in Lexicographic Description (w: Computational and Corpus-based Phraseology: Recent 
Advances and Interdisciplinary Approaches, 2017); Corpus Analysis of Croatian Constructions with the 
Verb doći ‘to come’ (w: Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology. Red. 
R. Mitkov, J. Monti, G. Corpas Pastor, V. Seretan. Amsterdam–Filadelfia 2018); Ptice u slavenskom 
svijetu na putu od prototipnoga do figurativnoga značenja (w: Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy. 
Red. M. Baer. Poznań 2019).

Bernadetta Ciesek-Ślizowska, dr, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: Instytut Języka 
Polskiego im. Ireny Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: 
lingwistyka tekstu, krytyczna analiza dyskursu, społeczne praktyki komunikacyjne, 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), Konceptualizacje współczesnej polskiej kobiety 
z perspektywy dyskursu feministycznego („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2017, 
t. 51, z. 1).

István Fekete, dr, pracuje w Instytucie Niderlandystyki Uniwersytetu Carla von Ossietzkiego w Ol-
denburgu w Niemczech. Zainteresowania badawcze: psycholingwistyka, językoznawstwo ilościowe 
– metody i statystyka.

Mariola Gawrońska, mgr, pracuje jako polonistka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Jaworznie. Zainteresowania badawcze: dydaktyka literatury, literatura lagrowa, Porajmos.
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Małgorzata Grzonka, mgr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Zainteresowania badawcze: kultura języka polskiego, historia języka, poradnictwo językowe. Au-
torka artykułów historycznojęzykowych, m.in. Wątpliwości pisowniane Polaków na tle przemian 
ortograficznych – analiza porad językowych (w: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7. Red. 
W. Wilczek. Katowice 2019).

Agata Haas, dr, pracuje w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych 
w Instytucie Śląskim. Zainteresowania badawcze: leksykografia, językoznawstwo historyczne, śląsko-
znawstwo, stylistyka. Autorka haseł w wielotomowym Słowniku gwar śląskich, artykułów z zakresu 
polskojęzycznego protestanckiego piśmiennictwa religijnego i okolicznościowego na Śląsku, m.in. 
„Poseł krotochwilny Mac Lac…” jako XVII-wieczna śląska komedia rybałtowska („Studia Śląskie” 
2017, t. 81), rękopiśmiennej poezji karmelitańskiej, np. Nazewnictwo drugiej osoby Trójcy Świętej 
w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich („Studia Slavica” 2015, t. 18, cz. 2) oraz współ-
autorka i współredaktorka monografii Colloquium Opole 2017. W 500-lecie reformacji. Dziedzictwo, 
miejsce i przyszłość chrześcijaństwa (Opole 2018).

Dorota Hamerlok, mgr, doktorantka w zakresie językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: historia języka, semantyka hi-
storyczna, fonologia. Autorka kilku artykułów, m.in. Etymologia i rozwój semantyczny leksemu ciec 
(w: Bogac two polszczyzny w świetle jej historii. T. 7. Red. W. Wilczek. Katowice 2019).

Gerd Hentschel, prof. dr hab., pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Carla von Ossietzkiego 
w Oldenburgu w Niemczech, członek Kolegium Językoznawczego Niemieckiego Towarzystwa Ba-
dawczego (DFG). Zainteresowania badawcze: kontakt językowy, procesy zapożyczania, socjolingwi-
styka, wariantywność językowa, językoznawstwo ilościowe. Autor wielu prac na temat zapożyczeń 
niemieckich w języku polskim; współautor słowników: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der 
polnischen Schrift- und Standardsprache. Von den Anfängen bis in die heutige Zeit. Oldenburg 2010 – 
online: http://lwp.ids-mannheim.de/dict/wdlp (Słownik niemieckich zapożyczeń w polszczyźnie pisanej 
i standardowej. Od zarania po współczesność ) oraz Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tesche-
ner Dialekt des Polnischen. Oldenburg 2005 – online: http://lwp.ids-mannheim.de/dict/wdlt (Słownik 
niemieckich zapożyczeń w dialekcie cieszyńskim). Wielokrotnie publikował na temat regiolektu ślą-
skiego, ostatnio: Śląski: gwara – dialekt – język? Spojrzenie z zewnątrz (w: Polonistyka na początku 
XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. Red. J . Tambor. T. 4: Pogranicza, mniejszości, regiony. 
Etnolingwistyka. Katowice 2018) oraz Śląski – ani dialekt , ani język („Jahrbuch des Bundesinstituts 
für Kultur und Geschichte der Deutschen im öst lichen Europa“ 2018, t. 26).

Aleksandra Kalisz, dr, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: Instytut Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: genologia 
lingwistyczna, język mediów, retoryka. Opublikowała monografię Stacje ogólne i tematyczne polskiej 
telewizji z perspektywy genologii lingwistycznej (Katowice 2019) oraz wiele artykułów poświęconych 
gatunkom mowy, m.in.: Randka – osobliwe zdarzenie komunikacyjne? Nowa jakość „randkowania” 
w nowych mediach („Zeszyty Prasoznawcze” 2019, t. 62, nr 1).

Jolanta Klimek-Grądzka, dr hab., pracuje w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania badawcze: historia języka, 
stylistyka historyczna, język religijny, leksykologia historyczna, historyczna polszczyzna kresowa. Au-
torka m.in. opracowań: Obraz luteranów w „Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca” 
(1561) („Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2018, t. 25(45)); Patent w dawnej 
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Polsce – wokół gatunku (w: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. 
Ad honorem Professoris Marci Cybulski. Red. A. Lenartowicz-Zagrodna, E. Woźniak. Łódź 2018); 
Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego 
Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją. („Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 
Studia Linguistica” 2018, t. 13).

Katarzyna Konczewska, dr, zatrudniona w Pracowni Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Pol-
skiego PAN. Zainteresowania badawcze: polskie i białoruskie gwary grodzieńskie; język, tożsamość 
i kultura Polaków na Grodzieńszczyźnie; szlachta grodzieńska; wielokulturowość pogranicza polsko-
-białoruskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów, m.in.: Uwagi o polszczyźnie inskrypcji nagrobnych 
na Grodzieńszczyźnie („Acta Baltico-Slavica” 2014, t. 38); Współczesna sytuacja socjoling wistyczna 
na Grodzieńszczyźnie („Socjolingwistyka” 2015, t. 29); Zróżnicowanie polskich gwar Grodzieńszczyzny. 
Polszczyzna „szlachty zaindurskiej” („Język Polski” 2016, t. 96 (3)); Słownictwo związane z obróbką 
lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle słowiańskim („LingVaria” 2017, 2(24); Ziemia gro-
dzieńska w korespondencji Zygmunta Glogera („Studia Białorutenistyczne” 2017, t. 11).

Irmina Kotlarska, dr, pracuje w Zakładzie Historii i Pragmatyki Języka Polskiego w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania badawcze: dzieje używania języ-
ka, dyskurs edukacyjny, polsko-angielskie kontakty językowe. Autorka monografii Intencjonalność 
wypowiedzi w „Dzienniku nauczyciela domowego” (1814–1823) Juliana Antonowicza w świetle analizy 
pragmatycznej i leksykalnej (Zielona Góra 2016) oraz artykułów z zakresu dyskursu edukacyjnego, 
m.in. Wizualizacja w dawnych polskich materiałach do nauki języka angielskiego – estetyka i funk-
cjonalność (rekonesans badawczy) (w: „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2018: Estetyka ję-
zykowa w komunikowaniu. Red. M. Steciąg, M. Kaczor); Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt 
dialogu w „Rozmowach podręcznych dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie 
języka angielskiego” (1857) Franciszka Kuszla (w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. 
Red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz. Katowice 2018) Wolapik jako 
język sukcesu w świetle wybranych polskich podręczników z lat 80. XIX wieku („Język. Komunikacja. 
Informacja” 2018, t. 13).

Alina Kowalska (1932–2001), profesor zwyczajny, całe życie zawodowe i działalność naukową zwią-
zała z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tworząc podwaliny 
i pozycję naukową śląskiego środowiska językoznawczego. Jej zainteresowania naukowe koncen-
trowały się wokół historii języka polskiego; szczególne zasługi położyła w badaniu przeszłości 
językowej Górnego Śląska. Autorka monografii: Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich 
Tarnowskich Gór (Wrocław 1970); Ewolucja analitycznych form czasownikowych z imiesłowem na 
„-ł” w języku polskim (Katowice 1976); Dzieje języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie habsbur-
skim (1526–1742) (Wrocław 1986). Przygotowała także edycje górnośląskich archiwaliów miejskich: 
Akta miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do roku 1740 (Katowice 1993) oraz Protokolarz 
albo „czerwona księga” Mysłowic (Mysłowice 2002). Wybór jej najważniejszych artykułów wydano 
w dwóch opracowaniach książkowych: Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku. 
Red. J. Kowalski, J. Śliwiok (Katowice 2002) oraz Z historii polszczyzny ogólnej i regionalnej. Red. 
O. Wolińska (Katowice 2002).

Tadeusz Lewaszkiewicz, prof. dr hab., zatrudniony w Pracowni Dialektologicznej Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Specjalność naukowa: językoznawstwo słowiańskie – so-
rabistyka, polonistyka, wybrane zagadnienia ogólnosłowiańskie. Zainteresowania badawcze: historia 
języka polskiego i języków łużyckich, wybrane zagadnienia z historii języków słowiańskich (szcze-
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gólnie zagadnienie roli przekładów Biblii w rozwoju języków słowiańskich), leksykologia polska 
i łużycka, słowotwórstwo łużyckie, polszczyzna północnokresowa, historia slawistyki językoznawczej 
i słowianofilstwa. Autor m.in. monografii: Panslawistyczne osobliwości leksykalne S.B. Lindego i jego 
projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego (Wrocław 1980); Słowotwórstwo apelatywnych 
nazw miejsc w języku górnołużyckim (Wrocław 1988); Język powojennych przesiedleńców z Nowo-
gródka i okolicy (Poznań 2017).

Sandra Levey, prof., przewodnicząca Komitetu do spraw Multilingwizmu i Multikulturalizmu przy 
Międzynarodowym Stowarzyszeniu Logopedii i Foniatrii. Zainteresowania badawcze: badania nad 
językiem, mową i słuchem (SLHS), zagadnienia bilingwalizmu oraz różnic kulturowych. Współre-
daktorka tomu Language Development: Understanding Language Diversity in the Classroom (2011), 
w którym znajdują się także rozdziały jej autorstwa; redaktorka i współautorka książki Introduction 
to Language Development (2014, 2019) oraz podręcznika Introduction to Language Development 
Workbook (2014).

Karolina Lisczyk, dr, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: Instytut Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: semanty-
ka, gramatyka, słowotwórstwo, leksykografia. Opublikowała monografię Fazowość i jej wykładniki 
w polszczyźnie (Katowice 2015) oraz wiele artykułów dotyczących semantyki czasowników i słowo-
twórstwa, m.in. Wege – samodzielna jednostka, człon złożenia, wyraz motywujący („Poradnik Języ-
kowy” 2019, nr 5); O czasownikach derywowanych od przymiotnika „kiepski” (w: Dialog pokoleń 3. 
Red. E. Wierzbicka-Piotrowska. Warszawa 2017); Między ilością a intensywnością. O trudnościach 
w klasyfikowaniu czasowników saturatywnych (w: Nieokreśloność i granice. Red. M. Danielewiczowa, 
K. Doboszyńska-Markiewicz, A. Wójcicka. Warszawa 2017).

Marcin Maciołek, dr, pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Zainteresowania badawcze: gramatyka historyczna, etymologia, fonetyka języka polskiego, glotto-
dydaktyka polonistyczna. Autor książek: Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy 
nominacyjne a językowy obraz świata (Katowice 2013); Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla 
cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (Katowice 2012, 2014, 2018; razem 
z Jolantą Tambor); U źródeł słów (Katowice 2017); Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz 
wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego (Katowice 2018). Współredaktor (z Karoliną 
Lisczyk) tomów zbiorowych: Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012); Granice w języku – 
język w granicach (Katowice 2014); Społeczność w języku – język w społeczności (Katowice 2019).

Jadwiga Maksym-Kaczmarek, mgr, doktorantka w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: dydaktyka, neuro-
dydaktyka, fotografia w literaturze. Autorka publikacji Dawne portrety fotograficzne kontra sel-
fie? – fotografia jako temat i przedmiot lekcji języka polskiego. („Z Teorii i Praktyki Dydaktyki 
Polonistycznej”. T. 27. Katowice 2018).

Ewelina Niemiec, mgr, doktorantka w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: literatura dla dzieci i młodzieży, 
dydaktyka.

Magdalena Paprotny-Lech, mgr, doktorantka w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej 
nr 20 w Rudzie Śląskiej. Zainteresowania badawcze: interpretacja, dydaktyka polonistyczna, najnow-
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sza poezja polska. Opublikowała artykuły o tematyce literaturoznawczej, m.in.: Śmierć żuczka in 
flagranti. („Bajka o królewnie, której nie było” Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego) (w: „Z Teorii 
i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 27. Katowice 2018); Po cóż patrzeć na ptaki? Ornitofau-
na „Janka Muzykanta” (w: Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej. Red. E. Jaskółowa, 
M. Wójcik-Dudek. Katowice 2018).

Katarzyna Romaniuk, lic., absolwentka komunikacji promocyjnej i kryzysowej (specjalności poradnic-
two logopedyczne), obecnie studentka filologii polskiej oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyj-
nych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zainteresowania 
naukowe: logopedia, zaburzenia płynności mowy.

Mirosława Siuciak, dr hab. prof. UŚ, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: Instytut Języka 
Polskiego im. Ireny Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badaw-
cze: historia języka, stylistyka, lingwistyka tekstu i dyskursu, socjolingwistyka, dyskurs publiczny 
w aspekcie diachronicznym, polszczyzna śląska. Autorka monografii Język śląskich utworów scenicz-
nych z lat 1864–1922 (Katowice 1998), Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku 
polskim (Katowice 2008) oraz współautorka monografii Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia 
(Katowice 2002). Autorka licznych artykułów na temat historycznego ujęcia problemu normy języ-
kowej, m.in. Wykorzystanie metod i wyników badań historycznojęzykowych w ustalaniu współczesnej 
normy językowej („Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2017, nr 73).

Joanna Sobczykowa, prof. dr hab., wieloletni pracownik Zakładu Leksykologii i Semantyki w Insty-
tucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania 
naukowe: historia języka polskiego, problematyka języka religijnego oraz, ogólnie, język kultury. Ar-
tykuły publikuje w lubelskich tomach dotyczących problematyki językowego obrazu świata, w łódz-
kiej serii poświęconej myśli chrześcijańskiej w kulturze, a także w poznańskiej serii „Język religijny 
dawniej i dziś”. Jest autorką monografii: O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. 
Wujek – Budny – Murzynowski (Katowice 2012); Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba 
Wujka (Katowice 2001); Studia z historii skrótów językowych w polszczyźnie ogólnej do roku 1939 (na 
materiale języka prasy) (Katowice 1987). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Zespołu Języka Religijnego przy Komitecie Językoznaw-
stwa PAN oraz członkiem Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Jolanta Tambor, prof. dr hab., pełnomocnik Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych, dyrektor 
Szkoły Języka i Kultury Polskiej, kierownik Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie, przewod-
nicząca Rady Programowej Edukacji Regionalnej, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: 
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaintereso-
wania badawcze: etnolingwistyka, socjolingwistyka, dialektologia, glottodydaktyka polonistyczna, 
fonetyka i fonologia. Opublikowała monografię Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa 
i etniczna (Katowice 2006, 2008), a także wiele prac na temat etnolektu śląskiego, m.in.: Kami-
-Shironsuku-jin no gengo to esunikku-aidentiti (Język a tożsamość etniczna Górnoślązaków. „Slavia 
Occidentalis Iaponica” 2011, vol. 14 [w języku japońskim]), Ile śląskiego jest w śląskim (w: Variation 
und Stabilität in Kontaktvarietäten. Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Weißrussland, 
der Ukraine und Schlesien. Red. G. Hentschel. Oldenburg 2013); German Elements in the Silesian 
Ethnolect (w: Slavic and German in Contact: Studies from Areal and Contrastive Linguistics. Red. 
E. Kaczmarska, N. Motoki. Sapporo 2014).



Noty o autorach

Ewelina Tyc, dr, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: Instytut Języka Polskiego im. Ireny 
Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują 
się następujące zagadnienia: język w polityce, płeć w języku, perswazja, autopromocja, autoprezen-
tacja w dyskursie medialnym. Jest współorganizatorką cyklu konferencji poświęconych strategiom 
ingracjacyjnym w przestrzeni publicznej. Autorka książki Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny 
program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy ling wistyki dyskursu (Katowice 2018). 
Współredaktorka serii publikacji: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony (Katowice 
2015), Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś (Katowice 2016), Autopromocja, autoprezentacja wize-
runek w mediach masowych (Katowice 2017), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach 
audiowizualnych (Katowice 2018).

Kinga Wąsińska, dr, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: Instytut Języka Polskiego im. 
Ireny Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: leksyka i se-
mantyka dawnej polszczyzny. Opublikowała monografię Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. 
Studium słowotwórczo-leksykalne (Katowice 2015). Jest autorką artykułów naukowych dotyczących 
zmian znaczeń wyrazów, m.in. Wizerunek idealnego mężczyzny w świetle leksyki dawnej (w: W kręgu 
dawnej polszczyzny. Kraków 2017), Przeobrażenia semantyczne wyrazów polskich związanych ze sferą 
mentalną (w: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Katowice 2016).

Wioletta Wilczek, dr, pracuje w Instytucie Językoznawstwa (dawniej: Instytut Języka Polskiego 
im. Ireny Bajerowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: lingwi-
styka płci, socjolingwistyka, polszczyzna śląska, lingwistyka kulturowa i język Internetu. Autorka 
monografii: Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych) 
(Katowice 2016). Redaktorka publikacji: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7 (Katowice 
2019). Współredaktorka publikacji: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6 (Katowice 2016); 
Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś (Katowice 2018).


