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NOTY O AUTORACH

Iwona Alechnowicz – doktor hab., pracuje na stanowisku profesora w Instytucie
Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie kieruje Zak³adem Historii Filozofii.
Zajmuje siê XX-wieczn¹ filozofi¹ niemieck¹. Interesuj¹ j¹ spory o przedmioto-
woœæ poznania tocz¹ce siê na gruncie tej filozofii, a tak¿e dyskusje dotycz¹ce
wzajemnych relacji miêdzy filozofi¹ a psychologi¹ zdobywaj¹c¹ przed wiekiem
œwiadomoœæ metodyczn¹. W swoim dorobku ma piêæ monografii, jedn¹ pracê
pod redakcj¹ oraz kilkadziesi¹t artyku³ów naukowych.

Pawe³ Apollo – doktorant Uniwersytetu Opolskiego (Kulturoznawstwo).

Ma³gorzata Blach – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Kulturoznawstwo).

Marek Bodusz – absolwent filologii polskiej, filmoznawstwa i teatrologii Uni-
wersytetu Opolskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznaw-
stwa. Napisa³ rozprawê Teksty i style romantyczne we wspó³czesnej przestrzeni
literacko-kulturowej. Autor kilkunastu artyku³ów naukowych opublikowanych
na ³amach czasopism (m.in. „Studia Norwidiana”, „Przestrzenie Teorii”, „Prace
Filologiczne”, „Studia Slavica”) oraz tomach zbiorowych. Od wielu lat zwi¹zany
z Opolskim Towarzystwem Przyjació³ Nauk (zastêpca sekretarza generalnego).
Zajmuje siê badaniem metamorfozy stylu romantycznego w przestrzeni inter-
dyscyplinarnej i komparatystycznej, bada literaturê w zwi¹zkach z kulturami
(dawne/ wspó³czesne, wysokie/ niskie/ popularne) i innymi sztukami (muzyka/
film/ reklama/ Internet/ przypadki ekphrasis).

Xymena Borowiak – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Polonistyka).

Dariusz Chrobak – doktorant Uniwersytetu Opolskiego (Germanistyka).

Magdalena DrzêŸla – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Polonistyka).

Ma³gorzata I¿ykowska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Jê-
zyka Polskiego. Prowadzi badania nad histori¹ jêzyka polskiego, zw³aszcza
form obecnoœci na Œl¹sku (leksykologia, kultura jêzyka). Zajmuje siê tak¿e dy-
daktyk¹ jêzyka polskiego jako obcego. Jest cz³onkiem zespo³u pracuj¹cego nad



S³ownikiem gwar œl¹skich (Instytut Œl¹ski w Opolu; zespo³em kieruje prof. dr
hab. Bogus³aw Wyderka).

Krystyna Kossakowska-Jarosz – profesor dr hab., pracownik Instytutu Filologii
Polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Autorka prac z zakresu kultury literackiej,
a tak¿e historii kultury na Górnym Œl¹sku. Podejmuje równie¿ zagadnienia z his-
torii i teorii regionalizmu oraz kultury popularnej.

Aneta Mickiewicz – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Slawistyka).

Mariusz Miga³a – doktor nauk humanistycznych, adiunkt Wydzia³u Wychowa-
nia Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Autor i wspó³autor kilku-
dziesiêciu artyku³ów oraz kilku pozycji zwartych z historii medycyny i balneo-
logii. Zainteresowania badawcze koncentruje na historii najnowszej Górnego
Œl¹ska, zw³aszcza na rodowodzie historycznym lecznictwa uzdrowiskowego
w tym regionie, przyczynach jego upadku oraz wp³ywie jego funkcjonowania
na rozwój wspó³czesnej medycyny po 1945 r., ze szczególnym uwzglêdnieniem
rozwoju ftyzjatrii w województwie œl¹sko-d¹browskim.

Jerzy Poœpiech – profesor dr hab., pracownik Uniwersytetu Opolskiego – literatu-
roznawca, œl¹skoznawca, kulturoznawca. Redaktor naczelny „Kwartalnika Opolskie-
go” (od 1983 roku). Napisa³ m.in.: Joseph von Eichendorff – wybitny niemiecki poeta
romantyczny z ziemi raciborskiej; W ojczyŸnie serce me zosta³o... W dwusetn¹ roczni-
cê urodzin Adama Mickiewicza; Zwyczaje i obrzêdy doroczne na Œl¹sku. Wspó³reda-
gowa³ studia: Z dziejów i dorobku polskiego i niemieckiego czasopiœmiennictwa na
Œl¹sku; Z dziejów i dorobku folklorystyki œl¹skiej (do 1939 roku).

Maria Rowiñska-Szczepaniak – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Za-
k³adzie Literatury Staropolskiej i Oœwieceniowej Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje siê literatur¹ renesansu i baroku, zw³aszcza
siedemnastowiecznym kaznodziejstwem. W pracach badawczych uwzglêdnia
równie¿ problematykê ci¹g³oœci tradycji literatury dawnej Polski. Jest autork¹
artyku³ów, monografii Hieronima Morsztyna doœwiadczenie wartoœci; redak-
tork¹ publikacji zawieraj¹cej w formie reprintu wybrane ³aciñskie teksty baro-
kowego kaznodziei z t³umaczeniem na jêzyk polski „Mowy koœcielne” Fabiana
Birkowskiego o Œwiêtym Jacku. „Orationes ecclesiasticae” Fabiani Bircovii
Hyacinthinae; wspó³redaktork¹ tomów: Ró¿norodnoœæ form narracji w literatu-
rze dawnej oraz Œwiêty Jacek i dziedzictwo dominikañskie.

Jacek Struski – doktorant Uniwersytetu Opolskiego (Historia).
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