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NOTY O AUTORACH

Xymena Borowiak – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Polonistyka).

Barbara Chyla – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Anglistyka).

Wojciech Dindorf – g³ównie dziêki publikacjom w amerykañskim magazynie
o œwiatowym zasiêgu pt. „The Physics Teacher” jest znany nauczycielom na
ca³ym œwiecie. Jego wiedzê dotycz¹c¹ nauczania fizyki wzbogaca fakt, ¿e od lat
ocenia on prace maturalne z blisko czterech tysiêcy szkó³ z niemal wszystkich
krajów œwiata, szkó³, w których uczy siê wed³ug programu Miêdzynarodowej
Matury. Kontakt z m³odzie¿¹ z ró¿nych stron u³atwia mu te¿ znajomoœæ kilku
jêzyków oraz udzia³, jako niezale¿ny juror, w fina³ach corocznego Miêdzyna-
rodowego Turnieju M³odych Fizyków. Jest absolwentem WSP w Opolu.
W roku 1968 roku za³o¿y³ w Nowym Jorku pierwsz¹ – Sobotni¹ Szko³ê Polsk¹.
Mimo ¿e od szesnastu lat jest na emeryturze, nadal jest czynny zawodowo,
m.in. jest redaktorem Internetowego Magazynu dla Nauczycieli pt. „Moja
Fizyka”. W 2009 roku na Czterdziestym ZjeŸdzie Fizyków Polskich otrzyma³
dyplom za Efektywne i Niekonwencjonalne Metody Kszta³cenia Nauczycieli
w Polsce.

Beata Gaj – doktor, adiunkt w Katedrze Cywilizacji Œródziemnomorskiej Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Wyk³ada³a tak¿e na Uniwersytecie
Œl¹skim. Opublikowa³a ksi¹¿ki Tradycje retoryczne na dawnym Œl¹sku (XVI–
XVIII wiek) (Katowice–Opole 2007), Œl¹zaczka. Pomiêdzy rustica grossa i Pal-
las Silesiae – portret kobiety w literaturze ³aciñskiego Œl¹ska (Opole 2010) oraz
ponad trzydzieœci artyku³ów w czasopismach naukowych. T³umaczka prozy
i poezji ³aciñskiej na jêzyk polski, t³umaczy³a m.in. Mowy koœcielne Fabiana
Birkowskiego o œw. Jacku, które zosta³y wydane wraz z jej komentarzem filolo-
gicznym (Opole 2007). Opracowa³a i przez kilka lat realizowa³a w liceum pro-
gram autorski „Kultura jêzyka z retoryk¹” oraz „Jêzyk ³aciñski z elementami
kultury œródziemnomorskiej”. Wspó³autorka podrêczników do jêzyka polskiego



dla m³odzie¿y licealnej: Œródziemnomorskie korzenie. Podrêcznik do jêzyka pol-
skiego, kl. I: Kszta³cenie kulturowo-literackie oraz kszta³cenie jêzykowe (cykl 1
i 4, Goleszów 2002 i 2003) oraz podrêczników akademickich do retoryki: Reto-
ryka (Warszawa 2008) i Æwiczenia z retoryki (Warszawa 2010). Cz³onkini Pol-
skiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Retorycznego,
Komisji Historycznoliterackiej PAN (oddzia³ w Katowicach) oraz redakcji
„Œl¹skiego Filomaty”.

Magdalena Kirszniak (DrzêŸla) – absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, dok-
torantka Wydzia³u Filologicznego (Polonistyka). Obecnie odbywa sta¿ na Uni-
wersytecie Burgundzkim w Dijon. Jest wyk³adowc¹ i lektorem jêzyka polskiego
na tym¿e Uniwersytecie, prowadzi tak¿e zajêcia w filii Paryskiego Instytutu
Nauk Politycznych i w Liceum Europejskim im. Charlesa de Gauille’a w Dijon;
uczy jêzyka polskiego stypendystów Konkursu Burgundzkiego. Przygotowuje
rozprawê doktorsk¹ na temat Marka Jod³owskiego (Studium monograficzne).

Anna Konopa-Nawrocka – doktor nauk humanistycznych. Obecnie kieruje Ka-
tedr¹ Jêzyków S³owiañskich na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon. Prowadzi
równie¿ zajêcia z jêzyka i kultury polskiej na niniejszym uniwersytecie oraz
w filii Paryskiego Instytutu Nauk Politycznych w Dijon. Jest inicjatorem i orga-
nizatorem Konkursu Burgundzkiego, wspó³autork¹ ksi¹¿ki: Francja i Francuzi
na Œl¹sku. La France et les Français en Silésie, autork¹ Szlakami wiêzów pol-
sko-burgundzkich, La Bourgogne et la Pologne à travers les siècles, autork¹
przedmowy oraz wspó³redaktork¹, wraz z prof. F. Claudone, ksi¹¿ki zaty-
tu³owanej Paul Cazin, 1881–1963, autork¹ przedmowy i redaktork¹ ksi¹¿ki Ko-
sciuszko et son insurrection. Vérité et légende oraz autork¹ licznych artyku³ów
w jêzyku polskim i francuskim. Interesuje siê romantyzmem, relacjami miêdzy
Polsk¹ i Burgundi¹ oraz wp³ywami Francji na kulturê polsk¹ w XVII i XVIII w.

Bart³omiej Kozera – profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.
Specjalizuje siê w zakresie filozofii staro¿ytnej i œredniowiecznej.

Jolanta Kwiatek – doktor hab., profesor Uniwersytetu Opolskiego, pracownik
Instytutu Nauk Pedagogicznych, autorka prac z zakresu historii Œl¹ska i historii
oœwiaty oraz z³o¿onej do druku monografii pt. Szkolnictwo œrednie na Górnym
Œl¹sku na tle reform oœwiatowych w Prusach od po³owy XVIII w. do I wojny
œwiatowej.

Magdalena M¹czyñska – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Anglistyka).

Daria Pernal – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Polonistyka).

Iwona E. Rusek – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
redaktor naczelna kwartalnika „LiteRacje” (www.literacje.pl), prezes Stowarzy-
szenia „LiteRacje” im. Tadeusza Boya-¯eleñskiego. Zainteresowania naukowe
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obejmuj¹ literaturê polsk¹ (romantyzm, M³oda Polska), filozofiê (Platon, Scho-
penhauer). Wspó³pracuje z Pracowni¹ Modernizmu Europy Œrodkowej i Wschod-
niej ILP UW. Publikuje w pismach naukowych (m.in. „Tekstualia”, „LiteRa-
cje”, „Przegl¹d Filozoficzno-Literacki”) oraz tomach zbiorowych (m.in. Moder-
nistyczny Lwów – teksty ¿ycia, teksty sztuki, red. Paczoska i D.M. Osiñski, War-
szawa 2009).

Kamila Sowiñska – urodzi³a siê 1983 r. we Wroc³awiu, gdzie mieszka do dziœ.
Absolwentka Wydzia³u Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wroc³awskim,
Podyplomowych Studiów Wydawniczych i Bibliotekoznawczych. Od kilku lat
pasjonuje siê twórczoœci¹ i biografi¹ Marka H³aski, redaguje stronê internetow¹
tego prozaika (http://www.marekhlasko.republika.pl). Jest autork¹ kilku teks-
tów dotycz¹cych H³aski: Marek H³asko 2009. Relacja z wystawy i spotkania
w Mediatece („Ksi¹¿ka i Czytelnik” 2009, nr 1), Wroc³awskie œlady Marka
H³aski („Ksi¹¿ka i Czytelnik” 2009, nr 3), Miejsca H³aski. Przewodnik po miej-
scach zwi¹zanych z pisarzem w Polsce („Wyspa” 2011, nr 1–2). W minionych
dwóch latach zorganizowa³a kilka spotkañ, projekcjê filmu dokumentalnego
i spacer œladami H³aski po Wroc³awiu. Interesuje siê polsk¹ proz¹ wspó³czesn¹,
histori¹ okresu PRL, starym kinem, muzyk¹ i medycyn¹.
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