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dr hab. Katarzyna Kłosińska
Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Językoznawca, pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: kultura języka polskiego, semantyka i  leksykologia, 
także lingwistyka kulturowa, język polityki, socjolingwistyka. Od 2004 r. autorka felietonów języ-
kowych w Programie III Polskiego Radia. Od marca 2019 r.  Przewodnicząca Rady Języka Polskie-
go przy Prezydium PAN. Od 2015 r. przewodnicząca Zespołu Narodowego Centrum Kultury ds. 
Polityki Językowej. Od 2014 r. kierownik Poradni Językowej PWN. Od 2018 r. redaktor naukowa 
Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biegła sądowa (głównie w zakresie 
tzw. mowy nienawiści).

dr Paweł Rutkowski
Uniwersytet Warszawski

Twórca i  kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca, 
badacz gramatyki polskiego języka migowego (PJM). Autor kilkudziesięciu prac z zakresu lingwi-
styki teoretycznej, w większości opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Beneficjent 
wielu nagród, stypendiów i grantów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, 
Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację Fulbrighta, 
Fundację Kościuszkowską, DAAD, tygodnik „Polityka”, Fundację im. Stefana Batorego. Odbywał 
staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w czołowych ośrodkach euro-
pejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

prof. dr hab. Andrzej Markowski
Uniwersytet Warszawski

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego 
UW, wieloletni przewodniczący Rady Języka Polskiego. Jego zainteresowania badawcze to seman-
tyka, leksykologia, leksykografia i kultura języka polskiego. Opublikował z tego zakresu ponad 40 
książek: monografii naukowych, słowników, książek popularnonaukowych i podręczników szkol-
nych oraz około 160 artykułów naukowych i kilkaset felietonów popularnonaukowych. Współautor 
(z Jerzym Bralczykiem i Janem Miodkiem) książek „Wszystko zależy od przyimka” i „Trzy po 33”. 
Popularyzuje wiedzę o języku i propaguje kulturę języka w licznych audycjach radiowych (ponad 
5000 nagrań) i  telewizyjnych oraz w odczytach i wykładach dla różnych środowisk. Autor wielu 
dyktand w ogólnopolskim konkursie „Dyktando” i w licznych konkursach regionalnych.

fot. Michał Kłosiński

fot. Cezary Rutkowski

fot. www.uw.edu.pl
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fot. Jolanta Sikora

dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Językoznawca, dialektolog, nauczyciel akademicki w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na 
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego zainteresowaniach naukowych dominu-
ją dialektologia, etykieta językowa, semantyka wyrazów funkcyjnych, kultura języka, leksykografia 
i stylistyka. Zajmują go zwłaszcza: zmiany językowo-kulturowe współczesnej wsi polskiej, grzecz-
ność językowa wsi, problemy jej tożsamości, język młodzieży wiejskiej oraz obecność tradycyjnych 
gwar ludowych w nowych kontekstach kultury. Tych głównie kręgów zagadnień dotyczą także jego 
publikacje. Od wielu lat prowadzi dialektologiczne badania terenowe (z licznym udziałem studen-
tów i  doktorantów) na terenach Polski południowej. Skupia wokół siebie młodzież akademicką 
zaangażowaną w promo cję nauki i kultury języka (Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ  
im. Mieczysława Karasia), która ma na tym polu wiele cennych osiągnięć. Angażuje się w rozmaite 
projekty służące rozwojowi i popularyzacji kultury regionalnej (zwłaszcza wsi krakowskiej), budze-
niu świadomości kulturowej i  lokalnej wiejskich elit, poczucia zakorzenienia opartego na warto-
ściach. Takiemu myśleniu o przyszłości wsi patronować może profesor Stanisław Pigoń. Wyjście 
z Komborni w świat nie oznacza bycia człowiekiem znikąd.

dr hab. Izabela Winiarska-Górska
Uniwersytet Warszawski

Historyk języka z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji językoznawczych poświęconych 
reformacji i dawnej polszczyźnie. Współautorka (z Jarosławem Górskim), serii filmów animowanych 
pt. „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”. Animacja rysunkowa powstała w ramach programu „Ojczy-
sty – znam, lubię, szanuję” i ukazuje najistotniejsze momenty i zjawiska w dziejach języka polskiego.

mgr Kacper Nosarzewski
4CF, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

Partner w firmie 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza 
w  dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom i organizacjom międzynarodowym, 
takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla firm oraz agencji rządowych na całym świecie, 
m.in. polskiego i  holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, agencji rządowych 
w Tunezji oraz Norwegii i Ministerstwa Pracy Republiki Kolumbii. Z wykształcenia polonista, absol-
went Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Obserwatorium Językowego UW.

dr hab. Aneta Załazińska
Uniwersytet Jagielloński

Językoznawca, adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, wykładowca w  Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury. Członek: Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komite-
cie Slawistów, Zespół Retoryki i Komunikacji Publicznej i Koła Współpracowników Zespołu Języka 
Religijnego przy Radzie Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Autorka 
książek: „Obraz. Słow. Gest” (2016), „Niewerbalna struktura dialogu” (2006), „Schematy myśli 
wyrażane w  gestach” (2001), „Retoryka podręczna” (2005), „Retoryka codzienna” (2010) oraz 
„Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna” (2018) (współautor: Michał Rusinek). Wraz z Micha-
łem Rusinkiem napisała książkę dla dzieci „Co ty mówisz?! Magia słów, czyli retoryka dla dzieci” 
(2013). Juror konkursów krasomówczych, dydaktyk w zakresie językoznawstwa, retoryki i komuni-
kacji interpersonalnej, współautorka gimnazjalnych podręczników do języka polskiego. Zaintereso-
wania naukowe: semantyka i pragmatyka mowy, filozofia języka i teoria komunikowania (badania 
dotyczące komunikacji niewerbalnej oraz gestów towarzyszących mowie).

fot. Krzysztof Chojnacki

fot. Marta Sinior

fot. Joanna Łączna
by Stalowe Magnolie
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prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
Uniwersytet Szczeciński

Kieruje Zakładem Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką rozpraw z zakresu socjo- i etnolingwistyki oraz 
wielu książek o poprawności językowej, m.in. poradników językowych „Walczymy z bykami” (2009) 
i „Potyczki z polszczyzną” (2019) wydanych przez PWN. W prasie, w radiu i telewizji popularyzuje 
wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Na Uniwersytecie Szczecińskim kieruje pracą poradni języko-
wej, jest pomysłodawczynią Dyktanda Uniwersyteckiego. Wchodzi w skład prezydium Rady Języka 
Polskiego, jest także przewodniczącą Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej RJP. 

dr Agata Hącia
Fundacja PRO.PL

Językoznawca, wykładowca akademicki. Autorka tekstów naukowych i  popularnonaukowych 
poświęconych polszczyźnie. Specjalizuje się w  zagadnieniach kultury języka. Wykładowca UW, 
członkini Zespołu Dydaktyki Przedmiotów Szkolnych oraz Rady Programowej IBE. Współautor-
ka ogólnopolskich badań dydaktycznych; wieloletnia współprowadząca poradnię językową UW. 
Członkini jury Olimpiady Literatury i  Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycz-
nego oraz Zespołu Języka w  Mediach Rady Języka Polskiego. Autorka oraz (z ramienia MEN) 
recenzentka podręczników szkolnych. Popularyzatorka języka polskiego jako wieloletnia współpra-
cownica Polskiego Radia.

dr Magdalena Wanot-Miśtura
Uniwersytet Warszawski, Fundacja Języka Polskiego

Językoznawca, absolwentka stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-
wie i  filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zagadnieniami poprawno-
ści języka i  językowej redakcji tekstów w  teorii i praktyce: uczy, szkoli, popularyzuje – zwłaszcza 
w świecie ekonomii i finansów (jest m.in. pomysłodawczynią Dyktanda SGH). Przez kilka lat współ-
prowadziła poradnię językową na UW. Jest autorką prac z zakresu słowotwórstwa i kultury języka, 
a także redaktorem językowym około 70 publikacji naukowych oraz słowników w języku polskim 
i angielskim.

mgr Maciej Czeszewski
Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego
 
Językoznawca, doktorant w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje 
się w zagadnieniach związanych z najnowszym słownictwem w polszczyźnie, wyrażeniami erudy-
cyjnymi w  języku oraz frazeologią europejską. Twórca Obserwatorium Językowego Uniwersytetu 
Warszawskiego (www.nowewyrazy.uw.edu.pl) oraz redaktor jego fanpejdża Nowe Wyrazy w portalu 
Facebook (www.facebook.com/nowewyrazy). Autor m.in. „Słownika polszczyzny potocznej” (2006, 
wyd. 2 – 2008). Współautor (z Katarzyną Foremniak) publikacji „Ludzie i miejsca w języku. Słownik 
frazeologizmów eponimicznych” (2011). Jest także współpomysłodawcą i współautorem kalendarza 
językowego „Ogarnij język polski”.

fot. Filip Kacalski

fot. Marek Staszewski
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fot. archiwum prywatne

Organizatorzy Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019”


