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O autorach

Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker jest zatrudniona na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Instytucie Języka Angielskiego, Uniwersytetu Śląskiego i pełni
funkcję Kierownika Zakładu Psycholingwistyki Stosowanej. Zainteresowania ba-
dawcze to między innymi psycholingwistyka, przyswajanie języków, wielojęzycz-
ność, kształcenie nauczycieli, a także metodologia badań jakościowych. Opubli-
kowała dwie monografie Aspects of multilingual storage, processing and re-
trieval (2005) i Reflectivity in pre-service teacher education (2012), obie w Wy-
dawnictwie Uniwersytetu Śląskiego, oraz ponad sto pięćdziesiąt artykułów nauko-
wych w Polsce i zagranicą. Ponadto zredagowała piętnaście prac zbiorowych, mię-
dzy innymi dla wydawnictw Multilingual Matters i Springer. Jest redaktorem na-
czelnym czasopisma International Journal of Multilingualism (Taylor & Fran-
cis/Routledge) oraz współzałożycielem i redaktorem naczelnym Theory and Prac-
tice of Second Language Acquistion (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
Dane kontaktowe: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Jezyka Angielskiego,
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego, 41-205 Sosnowiec (danuta.gabrys@gmail.com)

Dr Gabriela Gorąca-Sawczyk jest adiunktem w Instytucie Lingwistyki Stosowanej,
w Zakładzie Dydaktyki Kultury i Mediów, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Ma na swoim koncie pobyty stypendialne poza granicami Polski, np.
na Uniwersytecie Bayreuth, Christian-Albrechts-Universität w Kilonii, Philipps-
Universität w Marburgu, Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą (w Niemczech) oraz na Uniwersytecie w Pizie (Włochy). Jest laureatką mini-
sterialnego programu Transformation.doc (pobyt  na  Wageningen  University  w
Holandii) i konkursu European Language Label w kategorii instytucjonalnej (na-
groda zespołowa). Jej zainteresowania badawcze dotyczą takich obszarów, jak dy-
daktyka języków obcych, uczenie się i nauczanie sprawności językowych i podsys-
temów języka, kompetencje (przyszłych) nauczycieli języków obcych.
Dane kontaktowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Lingwi-
styki Stosowanej, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań (gabriela.goraca@amu.edu.pl)
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Dr Monika Janicka jest adiunktem w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Sto-
sowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prezesem
Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
oraz wiceprezesem Zarządu Głównego IDV (Internationaler Deutschlehrer-innen
Verband). Jest także rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników MEN
do nauczania języka niemieckiego, członkiem towarzystw językowych oraz au-
torką publikacji z zakresu nauczania języków obcych.
Dane kontaktowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Germa-
nistyki i Lingwistyki Stosowanej, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin (monika.ja-
nicka@poczta.umcs.lublin.pl)

Prof. zw dr hab. Hanna Komorowska jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa
Stosowanego na Uniwersytecie SWPS. W okresie transformacji przewodniczyła
Komitetowi ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nau-
czycieli w Polsce, pełniła także funkcje prorektora Uniwersytetu Warszawskiego,
przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w
Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasbourgu, eksperta Rady Eu-
ropy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowo-
żytnych w Grazu. Przewodniczy Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji Euro-
pean Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników
MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczy-
cieli języków oraz autorką licznych publikacji z zakresu dydaktyki języków obcych.
Dane kontaktowe: Uniwersytet SWPS, Katedra Anglistyki, ul. Chodakowska 19/31,
03-815 Warszawa (hannakomo@data.pl)

Dr Mariusz Kruk jest adiunktem w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielono-
górskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Językoznawstwa. Studiował fi-
lologię rosyjską (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze) i filologię angiel-
ską (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Kaliszu). Jego zaintere-
sowania naukowe dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii w dydak-
tyce języków obcych, autonomii ucznia, lęku językowego, motywacji, gotowości
komunikacyjnej oraz nudy w klasie językowej.
Dane kontaktowe: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii, al. Wojska Pol-
skiego 71a, 65-762 Zielona Góra (mkruk@uz.zgora.pl)

Prof. nadzw. dr hab. Hadrian Lankiewicz pracuje w Instytucie Lingwistyki Stoso-
wanej i Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawuje także funkcję kierow-
nika Katedry Języków Fachowych i Przekładoznawstwa na tejże uczelni. Jest też
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Literatury i
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Badań nad Językiem Politechniki Koszalińskiej. Z wykształcenia jest historykiem,
anglistą i italianistą. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zarówno zagadnień
językoznawczych, jak i literaturoznawczych i są najczęściej inspirowane aplikacją
metafory ekologicznej w badaniach nad językiem i wytworami kultury. Ważnym
elementem jego publikacji naukowych jest tzw. perspektywa krytyczna.
Dane kontaktowe: Uniwersytet Gdański, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Trans-
latoryki, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk (hadrian.lankiewicz@ug.edu.pl)

Dr Anna Mystkowska-Wiertelak jest adiunktem w Zakładzie Filologii Angielskiej
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Kaliszu oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
Jej zainteresowania naukowe obejmują badanie roli czynników indywidualnych
w nauce języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji, gotowości
komunikacyjnej, lęku językowego i strategii językowych.
Dane kontaktowe: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Zakład Fi-
lologii Angielskiej, ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz (mystkows@amu.edu.pl)

Emilia Pankanin jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy (praca magisterska dotyczyła języka okresu NRD). Obecnie doktorantka na
Wydziale Humanistycznym UKW (opiekun naukowy prof. zw. dr hab. Maciej Wi-
dawski; projekt badawczy poświęcony jest anglicyzmom w potocznej odmianie
języka niemieckiego). Dotychczasowe zainteresowania badawcze związane są
ponadto z teorią i praktyką przekładu oraz językiem mniejszości niemieckiej w
ZSRR w okresie międzywojennym.
Dane kontaktowe: Wydział Humanistyczny UKW w Bydgoszczy, Instytut Neofilologii
i Lingwistyki Stosowanej, ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz (emilia.pankanin@op.pl)

Prof. Mirosław Pawlak – profesor nauk humanistycznych, zatrudniony w Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie. Pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa
Neofilologicznego oraz członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Akademickich Filologii Angielskiej. Redaktor naczelny serii Second Language Le-
arning and Teaching w wydawnictwie Springer oraz czasopism Studies in Se-
cond Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe. Jego zain-
teresowania naukowe związane są z takimi obszarami, jak: procesy interakcyjne
podczas lekcji języka obcego, uczenie się i nauczanie sprawności mówienia,
strategie komunikacyjne, różnice indywidualne, autonomia ucznia oraz strate-
gie uczenia się, strategie uczenia się gramatyki, strategie uczenia się wymowy,
motywacja w nauce języka obcego, lęk przed mówieniem, dydaktyka fonetyki
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języka obcego, uczenie się i nauczanie form języka, korekta błędów językowych
oraz ewaluacja wiedzy językowej.
Dane kontaktowe: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Zakład Fi-
lologii Angielskiej, ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz (pawlakmi@amu.edu.pl)

Dr Michał Sobczak jest adiunktem w Katedrze Badań nad Bałtycko-Słowiańskim Kon-
taktami Językowymi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor artyku-
łów dotyczących niemczyzny i polszczyzny radzieckiej okresu międzywojennego, jak
również leksykografii, teorii i praktyki przekładu, socjolingwistyki i glottodydaktyki.
Dane kontaktowe: Wydział Humanistyczny UKW w Bydgoszczy, Instytut Neofilo-
logii i Lingwistyki Stosowanej, ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz (sobe@wp.pl)

Prof. UZ dr hab. Joanna Zawodniak jest zatrudniona na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i pełni funk-
cję zastępcy dyrektora Instytutu Neofilologii. Jej zainteresowania badawcze obej-
mują między innymi świadomość językową i metajęzykową, metaforę w klasie ję-
zykowej, konceptualizację nudy w odniesieniu do akwizycji języka obcego, jak rów-
nież rozwój językowy dziecka. Opublikowała dwie monografie: Teaching children
English with reliance on the lexically driven syllabus (2005, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków) i Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie
wczesnoszkolnym (2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego), pięć-
dziesiąt artykułów w kraju i zagranicą, a także zredagowała cztery prace zbiorowe.
Dane kontaktowe: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii, Al. Wojska Pol-
skiego 71a, 65-762 Zielona Góra (j.zawodniak@in.uz.zgora.pl)


