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w wielu krajach Europy, Azji, Afryki (RPA i Maroko), Ameryki Po udniowej (Meksyk)  
i Stanów Zjednoczonych. Dr hab. Mamzer pe ni funkcje formalne i spo eczne: jest przewod-
nicz c  Interdyscyplinarnego Zespo u ds. Wspomagania Wspó pracy z Zagranic , operuj -
cym przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Jest te  wice-prezesem Stowarzy-
szenia Stypendystów �Polityki�, wiceprezesem Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. 
E-mail: mamzer@amu.edu.pl 

Sylwia Nowak-Bajcar � dr hab., absolwentka serbistyki i kroatystyki w Instytucie Filologii  
S owia skiej Uniwersytetu Jagiello skiego, gdzie pracuje od 1995 roku. Zainteresowania 
naukowe: literatura jako lad historii (szczególnie literatury postjugos owia skie XX i XXI 
wieku). Jest autork  artyku ów o tematyce literaturoznawczej, tekstów krytycznoliterackich, 
przek adów oraz ksi ek: Monolog jako wiatopogl d. Proza Slobodana Selenicia, Kraków  
2001; Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwa  epoki, Kraków 2010; Helena, 
kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia, Kraków 2013. E-mail: 
s.nowak-bajcar@uj.edu.pl 

Wit Pietrzak � dr, adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu ódzkiego. Zainteresowania 
badawcze: najnowsza poezja polska i angloj zyczna, literatura modernizmu, teoria litera- 
tury. Autor trzech ksi ek: Myth, Language and Tradition. A Study of Yeats, Eliot and Stevens in 
the Context of Heidegger�s Search for Being (Cambridge Scholars Publishing, 2011), ycie po 
yciu (Wydawnictwo U , 2012) oraz �Levity of Design�. Man and Modernity in the Poetry  

of J. H. Prynne (Cambridge Scholars Publishing, 2012). E-mail: witpietrzak@wp.pl 

Kinga Piotrowiak-Junkiert � Kinga Piotrowiak-Junkiert dr, absolwentka filologii polskiej (2006) 
i filologii w gierskiej (2011) na UAM oraz Mi dzyuczelnianych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych �Akademia Artes Liberales�. Autorka monografii: wiadomo  zwrócona 
przeciwko sobie samej. Imre Kertésza wobec Zag ady (Warszawa, 2014). Zajmuje si  literatur  
w giersk  wobec Zag ady. T umaczy a Á. Heller, L. Földényiego, P. Esterházy, M. Kornisa, 
Gy. Dragomána, K. Faragó, M. Györffy, Z. Halasi. Wspó autorka przek adu albumu Gdzie 
jest brat twój? Imre Ámos i XX wiek (Warszawa 2014). W 2015 roku uka e si  w jej przek adzie 
ostatni tom dzienników Imre Kertésza. Publikowa a w pismach literackich i tomach 
zbiorowych.. E-mail: kinga.piotrowiak@gmail.com 

Jaros aw Poliszczuk � prof., dr hab., kierownik Zak adu Bada  nad Literatur  Instytutu 
Humanistyki Kijowskiego Uniwersytetu imienia Borysa Grinczenki. Autor licznych ksi ek 
i artyku ów, m. in. Mifologi nij horizont ukra n kogo modernìzmu (1998, 2002), Literatura jak 
geokulturnij projekt (2008), Íz diskursìv ì diskusìj (2008), Revìzìjì pamâtì (2011). Zajmuje si  
histori  literatury i kultury ukrai skiej, komparatystyk  literack , antropologi  literatury  
i studiami postkolonialnymi. Publikowa  równie  w j zyku polskim, w tomach zbiorowych. 
Mieszka w Kijowie. E-mail: y.polishchuk@kubg.edu.ua 

Oksana Pucho ska � dr, literaturoznawca, pracownik Zak adu Bada  nad Literatur  Instytutu 
Humanistyki Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki. Absolwentka Uniwersyteu 
Narodowego �Akademia Ostrogska� (2011). Obroni a prac  doktorsk  pt. Intertekstualno  
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najnowszej poezji ukrai skiej pocz. XXI st. Zajmuje si  poezj  wspó czesn  Ukrainy, problema-
tyk  urbanistyczn  i memory studies. Publikowa a w pismach literackich i tomach zbioro-
wych. Mieszka w Kijowie. E-mail: o.pukhonska@kubg.edu.ua 

Myko a Riabczuk (Riabchuk) � pracownik naukowy Instytutu Bada  Politycznych i Etnonaro-
dowych Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie oraz wyk adowca kursów monograficznych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1977) i Instytutu Literac-
kiego im. Maksima Gorkiego w Moskwie (1988). Prezydent ukrai skiego oddzia u PEN 
Clubu. Cz onek redakcji czasopism �Krytyka�, �Vsesvit�, �Nowa Europa Wschodnia�  
i �South Eastern Europe�. Autor licznych ksi ek i artyku ów na temat spo ecze stwa oby-
watelskiego, to samo ci narodowej, nacjonalizmu i transformacji postkomunistycznej w by-
ych republikach radzieckich. Opublikowa  kilka ksi ek w Europie Zachodniej, we Francji 

De la petit Russie a l�Ukraine (2003), Niemczech Die reale und die imaginierte Ukraine (2006), 
Anglii Gleichschaltung. Authoritarian Consolidation in Ukraine 2010�2012 (2012) i w Polsce � Od 
Ma orosji do Ukrainy (2002), Dwie Ukrainy (2004), Ogród Metternicha (2010), ostatnio Syndrom 
postkolonialny (2015). Ostatnia ksi ka ukaza a si  po angielsku pt. Gleichschaltung. Authorita-
rian Consolidation in Ukraine, 2010�2012, ukrai ska wersja � �Od �chaosu� do �stabilno ci�. 
Kroniki autorytarnej konsolidacji� (2012). E-mail: riabchuk@email.com 

Wolfgang Schlott � emerytowany prof. Uniwersytetu w Bremen, slawista, zajmuj cy si  litera-
tur  i kultur  rosyjska i polsk . Opracowa  m.in.: Vladimir Jankilewskij, Radierung. Anatomie 
der Gefühle, Stadt � Masken � Mutanten (Sodom und Gomorra). Bremen 1999, ss. 152. E-mail: 
wschlott@hotmail.de 

Marek Skwara � prof. dr hab., literaturoznawca i historyk sztuki, badacz dziejów europejskiej  
i polskiej retoryki od antyku do wspó czesno ci, ze szczególnym uwzgl dnieniem kolejnych 
odmian retoryki sofistycznej, a tak e ró nego rodzaju manipulacji we wspó czesnych me-
diach. Kierownik Zak adu Literatury Staropolskiej i O wieceniowej w Instytucie Polonistyki 
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczeci skiego. Cz onek Rady J zyka Polskiego PAN. Jest 
autorem wielu artyku ów po wi conych literaturze staropolskiej, retoryce i pograniczom 
sztuk oraz kilku opracowa  ksi kowych po wi conych kulturze funeralnej, zw aszcza ka-
znodziejstwu pogrzebowemu. Ostatnio opracowa  i opublikowa  (wraz z Kazimierzem Pa-
nusiem) Kazania funeralne, Kraków 2014. E-mail: skwara@univ.szczecin.pl 

Marta Skwara � prof. dr hab., polonistka, komparatystka, badaczka europejskiego i transatlan-
tyckiego romantyzmu i modernizmu oraz przek adu. Kierownik Zak adu Kulturoznawstwa 
i Komparatystyki w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczeci skiego, 
redaktor naczelna �Rocznika Komparatystycznego�, cz onek za o yciel Transatlantic Walt 
Whitman Association i cz onek zarz du Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literac-
kiej. Stypendystka m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1996), Fundacji Ko ciuszkowskiej 
(2009), Polsko-Ameryka skiej Komisji Fulbrighta (2011). Autorka licznych artyku ów i mo-
nografii komparatystycznych Ostatnio opublikowa a monografi  postaci dramatów Witka-
cego (W ród Witkacoidów: w wiecie tekstów, w wiecie mitów, Wroc aw 2012) oraz monografi  
polskich przek adów poezji Walta Whitmana (Serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana, Kra-
ków 2014). E-mail: skwara@univ.szczecin.pl 




