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Noty o autorach

Piotr Czerwiński – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego w  Insty-
tucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; specjalista w dziedzinie 
semazjologii, etnosemantyki, etymologii, onomastyki, języka semantycznego tradycji 
folklorystycznej; autor podręczników, słowników, monografii, kursów komputerowych. 
Zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumiany obszar powiązań języka i świa-
domości, w tym również w aspekcie etnologicznym, lingwokulturowym, lingwopsycho-
logicznym, konfrontatywnym. Dotyczy to  problematyki leksykologicznej, słowotwór-
czej, onomazjologicznej, języka polityki, ideologii, środków masowego przekazu, poezji, 
literatury pięknej, współczesnego uzusu językowego, mówienia, myślenia, metodyki 
nauczania. W  publikacjach poruszających tematy zwierzęce przedmiotem rozważań 
są – oprócz opisów encyklopedycznych (dydaktyko -ekologicznych), etymologicznych, 
mitologicznych, historyczno -kulturowych, folklorystycznych – przede wszystkim: 1) 
sposób „zwierzęcej” egzystencjonalności w człowieku, 2) wyobrażenie i wyrażenie kon-
ceptualnego i emocjonalnego ego człowieka przez obrazowość, mentalność i kod, który 
może cechować i  nierzadko cechuje zwierzęta, 3) animalistyczna (lecz nie  bestiarna) 
stała, rozumiana czasem jako μεταμόρφωσις i  transcendencja, z  reguły będąca sposo-
bem swoistej percepcji, bytowania i orientacji w rzeczywistości.

Anna Filipowicz – dr, adiunkt w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdań-
skiego; autorka książki Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji (2013) oraz licznych 
artykułów naukowych z  dziedziny antropologii ciała, postumanizmu i  animal studies. 
Aktualne zainteresowania badawcze: relacje ludzi i zwierząt w polskiej kulturze współ-
czesnej, „zwrot ku rzeczom”, antropologia codzienności.

Anita Ganowicz -Bączyk – dr, adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki Wydziału Fi-
lozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie; 
filozof, etyk środowiskowy, ekofilozof, antropolog filozoficzny. Poszukuje podstaw, 
na  jakich możliwe byłoby zbudowanie holistycznej i  uniwersalnej etyki środowiska 
naturalnego. Interesuje się sposobami postrzegania i  kształtowania relacji człowieka 
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z  przyrodą w  dziejach gatunku ludzkiego oraz ich współczesnym kształtem, antropo-
logicznymi, szczególnie moralnymi uwarunkowaniami kryzysu ekologicznego, proble-
matyką powstania gatunku ludzkiego i wyjątkowości osoby ludzkiej w przyrodzie, rela-
cjami człowieka z przyrodą. W badaniach nawiązuje do nauk społecznych, psychologii 
i nauk przyrodniczych.

Ireneusz Gielata – dr hab., profesor nadzwyczajny Akademii Techniczno -Humanis-
tycznej w Bielsku -Białej (Katedra Literatury i Kultury Polskiej), historyk literatury. Zaj-
muje się zagadnieniami dotyczącymi teorii i historii powieści, teorii narracji historycz-
nej, a w obrębie historii literatury – genealogią polskiej nowoczesności oraz badaniem 
związków muzyki dziewiętnastowiecznej z  literaturą; autor książek Nad studnią Ate‑
ny. O „Rozdwojonym w sobie” Teodora Parnickiego (Bielsko -Biała 2006), Bolesław Prus 
na  progu nowoczesności (Bielsko -Biała 2011), opracowania tekstowego i  komentarzy 
do  powieści T. Parnickiego Tylko Beatrycze (Wrocław 2001); publikował m.in. w  pi-
smach „Fa -art”, „Świat i Słowo” i licznych pracach zbiorowych.

Estera Głuszko -Boczoń – dr, adiunkt w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznaw-
stwa Krajów Niemieckojęzycznych w  Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Od 2012 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie historii litera-
tury niemieckiej. Zainteresowania naukowe: współczesna literatura niemieckojęzyczna, 
analiza zjawisk związanych z  relacjami płci i damsko -męskimi konfliktami w  literatu-
rze niemieckojęzycznej.

Dariusz Gzyra – mgr, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie, doktorant 
w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 
Działacz społeczny, publicysta. Zainteresowania naukowe: etyka i  estetyka. Członek 
Polskiego Towarzystwa Etycznego i  Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura 
(LAS -TK) przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 20 arty-
kułów w recenzowanych monografiach oraz czasopismach naukowych, uczestnik wielu 
konferencji krajowych i międzynarodowych. Jeden z założycieli i wieloletni prezes Sto-
warzyszenia Empatia.

Aneta Jurzysta – dr, absolwentka filologii germańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w  Rzeszowie oraz studiów podyplomowych na  Reńskim Uniwersytecie im. Frydery-
ka Wilhelma w  Bonn. Kilkukrotna stypendystka Niemieckiej Służby Wymiany Aka-
demickiej (DAAD), inicjatorka i  koordynatorka kilku projektów polsko -niemieckich. 
W  2010 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w  zakresie 
literaturoznawstwa (filologia germańska). Od roku 2002 zatrudniona w  Zakładzie Li-
teraturoznawstwa i  Kulturoznawstwa Krajów Niemieckojęzycznych Instytutu Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: literatura nie-
mieckojęzyczna końca XX i  początku XXI wieku, analiza obrazu kobiety oraz relacji 
płci w literaturze niemieckojęzycznej różnych epok.

Barbara Kita – dr hab., pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się teorią filmu i nowych mediów (zwłasz-



Noty o autorach 323

cza francuskiej proweniencji), interesują ją także problematyka tożsamości, przestrzeni 
i miejska. Autorka książek Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów (Kraków 
2003) oraz Obraz zatrzymany. Praktyka i  teoria późnego Godarda (Katowice 2013). Re-
daktorka monografii Przestrzenie tożsamości we  współczesnym kinie europejskim (Kra-
ków 2006) i współredaktorka (z A. Gwoździem) książki Pamięć kina (Katowice 2013).

Justyna Knosała – mgr, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Pra-
wa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego; była wolontariuszka Studenckiej Poradni 
Prawnej WPiA UŚ w  Sekcji Praw Zwierząt; członkini pierwszego w  Polsce Koła Na-
ukowego Praw Zwierząt. Zainteresowania naukowe: prawne i etyczne uwarunkowania 
przeprowadzania eksperymentów na  zwierzętach, prawa zwierząt, etyczne problemy 
prawa.

Jacek Lejman – dr, filozof. W  latach 1988–2015 pracował w  Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie. Obszary zainteresowań naukowych: 
filozofia kultury, etologia i  socjobiologia człowieka oraz etyka środowiskowa. Autor 
trzech monografii: Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia współczes‑
na (Lublin 1999), Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania 
relacji człowiek – zwierzę (Lublin 2008), Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt 
(Lublin–Radzyń Podlaski 2015); współautor książki Filozofia wobec świata zwierząt 
(Warszawa 2015); napisał wiele artykułów i recenzji.

Paulina Malicka – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa włoskiego, 
pracuje w  Zakładzie Językoznawstwa Włoskiego i  Praktycznej Nauki Języka Włoskie-
go w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rozprawę 
doktorską poświęciła analizie problematyki daru w  poezji Eugenia Montalego w  per-
spektywie rozważań filozoficzno -antropologicznych. Obecnie centralne miejsce w  jej 
badaniach zajmuje poezja włoska XX i XXI wieku, a w szczególności poezja dialektalna 
Sycylii oraz szeroko rozumiana sycylijskość i wyspiarskość w poezji, literaturze i w sztu-
kach wizualnych.

Nadiia Melnyk – mgr, pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Obecnie zajmuje się analizą i  systematyzacją ekwiwalentów se-
mantycznych paremii z  komponentem zoomorficznym w  języku polskim, rosyjskim 
i  ukraińskim. Zainteresowania naukowe: frazeologia, paremiologia, etnolingwistyka, 
lingwistyka kulturowa.

Agnieszka Nieracka – dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary zaintereso-
wań naukowych: historia i estetyka filmu i nowych mediów, przeobrażenia audiowizu-
alnej kultury popularnej w  kontekście przemian technologicznych, kultura uczestnic-
twa, intertekstualność i intermedialność w dziedzinie kultury popularnej, reprezentacje 
ciała, kryzys cielesności, interfejsy ciała i maszyny. Znawczyni kina science fiction i jego 
kontekstów. Autorka książki Science fiction jako gatunek filmowy (Katowice 1985), 
współredaktorka (z A. Gwoździem) monografii Media. Ciało. Pamięć. O współczesnych 
tożsamościach kulturowych (Warszawa 2006). Autorka wielu prac w  tomach zbioro-
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wych, np. artykułu Feministyczne re ‑konstrukcje kobiecości. Hannach Hooch – Frances 
Leeming – Lynn Hershman Leeson (w: Człowiek w  relacji do  zwierząt, roślin i  maszyn. 
T. 1: Aspekt posthumanistyczny i  transhumanistyczny. Red. J. Tymieniecka -Suchanek. 
Katowice 2014).

Tomasz Nowak – dr hab., adiunkt w  Zakładzie Leksykologii i  Semantyki w  Instytu-
cie Języka Polskiego na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot 
jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza 
następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i  formalny 
opis polszczyzny. W  nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką,  
np. na  podstawie zgromadzonego materiału językowego testuje różne modele lingwi-
styczne. Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i książek).

Dariusz Piechota – dr, polonista i  anglista. Jego zainteresowania badawcze obejmują 
literaturę drugiej połowy XIX wieku, zagadnienia dotyczące genologii fantastyki (np. 
utopia, science fiction i  fantasy w  piśmiennictwie polskim oraz anglojęzycznym XIX–
XXI wieku), współczesną kulturę popularną, ekokrytykę oraz animal studies. Autor 
książki Między utopią a  melancholią. W  kręgu nowoczesnej i  ponowoczesnej literatury 
fantastycznej (Lublin 2015) i  artykułów drukowanych w  tomach zbiorowych oraz cza-
sopismach „Czas Kultury”, „Fragile”, „Maska”, „Nasza Rota” i in.

Małgorzata Poks – dr, asystent w  Zakładzie Studiów Amerykańskich i  Kanadyjskich 
w  Instytucie Kultur i  Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Autorka mo-
nografii Thomas Merton and Latin America: A  Consonance of  Voices (która uzyskała 
nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Thomasa Mertona) oraz licznych artykułów 
publikowanych w  kraju i  za granicą. Jej publikacje obejmują m.in. poezję i  prozę pół-
nocnoamerykańską XX wieku, anarchizm chrześcijański, ruchy na rzecz sprawiedliwo-
ści społecznej w  USA oraz literaturę pogranicza meksykańsko -amerykańskiego. Czło-
nek Grupy Filologicznej „Besto” działającej pod patronatem LAS -u.

Justyna Schollenberger – mgr, doktorantka w  Zakładzie Antropologii Słowa w  Insty-
tucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniem relacji 
człowiek – zwierzę w kontekście posthumanizmu i animal studies oraz tradycją antro-
pologii refleksyjnej.

Galina Shookova – dr nauk psychologicznych, pracownik Instytutu Psychologii w Ro-
syjskiej Akademii Edukacyjnej w  Moskwie. Obszar jej zainteresowań naukowych sta-
nowi psychologia percepcji, szczególnie wzrokowej. Członkini uczelnianego zespołu 
badawczego zajmującego się transcendentnym paradygmatem percepcji. W  ostatnich 
latach interesuje się psychologią międzygatunkowego oddziaływania, dotyczącego 
głównie człowieka i zwierząt domowych.

Agata Sitko – dr, stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa uzyskała na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika (2011); ukończyła także studia podyplomowe z historii sztuki 
na  Uniwersytecie Śląskim (2014). Zainteresowania badawcze: „Thing theory” oraz te-
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matyka gender/przekraczania granic genderowych w sztuce, a także psychoanaliza. Jest 
członkinią Polskiego Forum Pola Lacanowskiego (Warszawa) i Filologicznego Zespołu 
Badawczego BESTO (UŚ, Katowice).

Alfia Smirnowa – dr hab. nauk filologicznych, prof. Katedry Literatury Rosyjskiej 
i  Folkloru Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka po-
nad 200 opublikowanych prac naukowych, m.in. książek „Не то, что мните вы, 
природа…”: русская натурфилософская проза 1960 ‑х – 80 ‑х годов (Волгоград 1995), 
rozpraw naukowych oraz podręczników akademickich: Русская натурфилософская 
проза второй половины ХХ века (Москва 2009); Русская проза второй половины 
ХХ века: вектор развития (Москва 2011); Литература русского зарубежья (1920–
1990) (Москва 2006), redaktor monografii Природные стихии в русской словесности 
(Москва 2015).

Antonina Szybowska – dr,  pracownik Zakładu Teorii i  Historii Kultury Instytutu 
Nauk o Kulturze i  Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką 
projektu badawczego mającego na  celu antropologiczną rekonstrukcję  aspektów życia 
codziennego mieszkańców jej rodzinnego miasta – Czeladzi w różnych okresach histo-
rycznych. Jej zainteresowania badawcze, ujmowane w  licznych publikacjach, dotyczą 
także współczesnego ewolucjonizmu, antropologii religii oraz szeroko pojętej kultury 
muzycznej Europy.

Agnieszka Trześniewska – dr nauk humanistycznych, nauczycielka języka polskiego. 
Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską i żydowską drugiej połowy XIX 
wieku i całego XX wieku, fantastykę i współczesną kulturę popularną. Współredaktorka 
tomu Emancypacja zwierząt? (Lublin 2015) oraz artykułów w monografiach zbiorowych. 
Publikowała też w  czasopismach, np. takich jak  „Świat Tekstów”, „Literacje”, „Podtek-
sty”. Autorka książki Miasteczko dwóch kultur. Obraz Kazimierza Dolnego w literaturze 
XX wieku (w druku).

Justyna Tymieniecka -Suchanek – dr hab., literaturoznawca, pracownik Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Laboratorium 
Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka książek: 
Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W  poszukiwaniu analogii historycznych (Ka-
towice 2004); Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień 
ekofilozoficznych (Katowice 2013), współautorka pracy Filozofia wobec świata zwierząt 
(Warszawa 2015), redaktorka i współredaktorka kilku monografii. Publikuje w różnych 
czasopismach oraz w monografiach zbiorowych w kraju i za granicą.

Anna Woźniak – mgr, doktorantka na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz projektowania 
komunikacji. Zainteresowania badawcze: animal studies, gender studies, filmoznawstwo, 
popkultura.

Agnieszka Wójtowicz -Zając – mgr, absolwentka filologii polskiej w ramach Międzywy-
działowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Publikowała w „ArtPapierze”, 
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„Opcjach”, „Śląsku”, „Toposie”, „Postscriptum Polonistycznym” oraz w  monografiach 
zbiorowych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą prozie Magdaleny Tulli 
w  Instytucie Nauk o  Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej 
zainteresowania naukowe oscylują wokół polskiej literatury najnowszej, teorii literatury, 
krytyki literackiej oraz gender studies.

Zbigniew Wróblewski – dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Filozofii Przyrody 
Ożywionej w  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor monografii naukowej Natu‑
ra i  cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody (Lublin 2010); 
współredaktor (wspólnie z  S. Kozłowskim) książki Wokół Mnożnika Cztery (Lublin 
2000) i  (wspólnie z  S. Ziębą) tomu Ekologia a  transformacje cywilizacyjne na  przeło‑
mie wieków (Lublin 2000) oraz redaktor pracy Natura i norma. Kontrowersje filozoficz‑
ne (Lublin 2010). Członek komitetu redakcyjnego półrocznika „Człowiek i  Przyroda” 
(1994–2003). Zajmuje się filozofią ekologiczną, etyką środowiskową i praktyczną filozo-
fią przyrody. Jako stypendysta Katholischer Akademischer Ausländer -Dienst przebywał 
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt.






