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1. Dyplomy i stopnie naukowe: 

• 12 VI 1987 magister filologii polskiej - tytuł uzyskany w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Opolu (Wydział Filologiczno-Historyczny) na podstawie pracy pt.: Czas artystyczny 

a czas językowy w powieści Wiesława Myśliwskiego „ Kamień na kamieniunapisanej 

pod kierunkiem prof, dra hab. Stanisława Gajdy; 

• 13 XI 1997 doktor nauk humanistycznych - stopień nadany przez Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Opolskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Pragmatyka i poetyka 

modlitwy, napisanej pod kierunkiem prof, dra hab. Stanisława Gajdy. 

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

• 1986 - 1987: asystent-stażysta w Instytucie Filologii Polskiej (Katedra Języka Polskiego) 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu; 

• 1987 - 1998: asystent w Instytucie Filologii Polskiej (Katedra Języka Polskiego) Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Opolu (od 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego); 

• 1998 - do chwili obecnej: adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (Katedra Języka 

Polskiego, Zakład Stylistyki) Uniwersytetu Opolskiego. 
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3. Opis dorobku i osiągnięć naukowych: 

O głównej dziedzinie moich zainteresowań badawczych przesądziła lektura pierwszej 

polskiej książki w całości poświęconej językowi religijnemu (O języku religijnym, red. 

I. Bajerowa, J. Sambor, Lublin 1988), w której profesor Irena Bajerowa postulowała zajęcie 

się przez językoznawców pomijaną dotąd, a z wielu względów ważną i ciekawą poznawczo 

odmianą polszczyzny obsługującą życie religijne. W okresie przed doktoratem zagadnieniom 

języka religijnego poświęciłam dziesięć artykułów naukowych. Podejmowałam w nich takie 

kwestie, jak status języka religijnego1, procesy uwspółcześniania języka tekstów sakralnych 

oraz cechy gatunkowe i stylowe modlitwy. Jedno z opracowań, które weszło w skład 

monografii zbiorowej Przewodnik po stylistyce polskiej (red. S. Gajda, Opole 1995), miało 

charakter syntezy prezentującej ówczesny polski stan badań nad zagadnieniami języka 

religijnego wraz z zestawieniem bibliograficznym. 

Moje szczególne zainteresowanie modlitwą, będącą najważniejszą w kulcie formą 

wypowiedzi, przez którą realizuje się kontakt człowieka z Sacrum, zaowocowało ukazaniem 

się książki doktorskiej pt. Modlitwa jako gatunek języka religijnego (Opole 1998). Był to 

(według słów recenzji prof. M. Wojtak, opublikowanej w „Stylistyce" VIII) pierwszy 

w polskiej literaturze filologicznej monograficzny opis modlitwy jako gatunku mowy, 

ukazujący trwałe składniki jej struktury, swoistości komunikacyjne i pragmatyczne oraz 

dominanty stylowe. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie, jak: budowa modlitwy 

(w tym łacińskiej oracji jako formy prototypowej), sposoby jej delimitacji, specyficzna 

dialogowość i skomplikowanie układu nadawczo-odbiorczego (mowa człowieka do Sacrum 

oraz człowieka-twórcy formuły modlitewnej do użytkownika tejże), modlitewne akty mowy 

(w tym główna rola prośby) oraz ich językowe realizacje, funkcja etykiety oraz zasady 

konstrukcyjne modlitwy (a tym samym charakterystyczne cechy jej poetyki), jak 

addytywność i kumulacja, rytmiczność, powtórzenia i in. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych (w 1997 roku) pozostałam 

w kręgu teoretycznych i praktycznych zagadnień języka religijnego. Opublikowałam na ten 

temat piętnaście artykułów naukowych (plus dwa referaty konferencyjne, które nie ukazały 

się drukiem). W pracach tych podjęłam próbę dookreślenia zakresu terminu (i pojęcia) język 

religijny oraz usytuowania języka religijnego wśród pozostałych odmian polszczyzny, 

kwestię funkcji tzw. modlitwy ustalonej oraz komunikatywności (zrozumiałości) modlitwy 

1 Artykuł pt.: O statusie języka religijnego (w: Systematyzacja pojąć w stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1992} 
został umieszczony w bibliografii do hasła Język religijny w Encyklopedii katolickiej (tom VIII, Lublin 2000). 
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liturgicznej, a także pragmatycznych uwarunkowań kształtu językowo-stylistycznego 

tworzących ją tekstów (polityka językowa Kościoła katolickiego; artykuł napisany wraz z ks. 

prof. W. Przyczyną). Przedstawiłam również specyficzne sprzężenie polskiego dyskursu 

katolickiego z dyskursem patriotycznym (jedna z prac na ten temat ukazała się w Niemczech) 

oraz pewne cechy stylu osobniczego Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego. Wraz 

z A. Greulem (Uniwersytet w Ratyzbonie) oraz E. Kucharską-Dreiss (Uniwersytet 

Wrocławski) opublikowałam w Austrii (na łamach czołowego czasopisma teologicznego) 

pracę o charakterze syntetycznym, prezentującą dorobek i perspektywy polskiej oraz 

niemieckiej teolingwistyki. Najwięcej prac tworzy główny nurt moich zainteresowań, które 

koncentrują się wokół zmian w dyskursie Kościoła katolickiego. Jedno z opracowań na ten 

temat powstało w ramach międzynarodowego programu badawczego, którego efekt stanowi 

14-tomowa seria monografii pt. Najnowsze dzieje języków słowiańskich (1996 - 2003), 

przedstawiająca losy języków słowiańskich po II wojnie światowej - rozdział mojego 

autorstwa, poświęcony językowi religijnemu ukazał się w XII tomie pierwszego etapu {Język 
polski, red. S. Gajda, Opole 2001) oraz w III tomie drugiego etapu (Współczesna polska i 
słoweńska sytuacja językowa. Sodobni jezikovni poloźaj na Polskem in v Sloveniji9 red. S. 

Gajda, A. VidoviC Muha, Opole 2003). Obszerne (90-stronicowe) opracowanie polskiego 

dyskursu religijnego pod kątem opozycji: tradycja vs zmiana (w pewnej mierze także: 

polskość vs europejskość) stanowi część monografii zespołowej Język polski w europejskiej 
przestrzeni kultur owo-językowej (red. S. Gajda, Opole 2008), która powstała w ramach 

realizacji projektu badawczego (tzw. zamawianego) nt.: Polskie dziedzictwo kulturowe w 
nowej Europie, koordynowanego przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 

Obecnie jestem członkiem międzyuczelnianego zespołu badawczego realizującego grant 

MNiSW nt.: Style współczesnego języka polskiego (mój tekst nt. stylu religijnego jest w fazie 

recenzowania). 

Komisja Języka Religijnego przy Prezydium Rady Języka PAN, której jestem 

członkiem (od początku jej istnienia), powierzyła mi zebranie i opracowanie Bibliografii 
języka religijnego 1945-2005, która została wydana w 2007 roku w Tarnowie. Opracowanie 

to rejestruje ponad dwa tysiące pozycji (prac zbiorowych i autorskich), podzielonych na 

jedenaście działów (m.in. Język kazań, Język katechezy, Język tłumaczeń biblijnych). 
Zasadniczo notuje ono prace z zakresu stylistyki językoznawczej, ale - ze względu na 

rozmyty charakter samego przedmiotu, jak i nieostrość granic między poszczególnymi 

dyscyplinami humanistycznymi i metodologiami, którymi one się posługują podaje także 

prace z zakresu historii języka, literaturoznawstwa, teologii i in. 
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Moja rozprawa habilitacyjna pt. Od wrogów do braci Posoborowe zmiany 
w dyskursie Kościoła katolickiego (Opole 2011, 496 ss.) opisuje przeobrażenia, jakie 

dokonały się w wyniku zmiany stosunku Kościoła do trzech kategorii niekatolików: 

chrześcijan innych wyznań, ludzi innych religii (żydów, muzułmanów, wyznawców religii 

politeistycznych) oraz niewierzących. Chodzi tu o konsekwencje decyzji, jakie zapadły na II 

Soborze Watykańskim (1962-1965), i podjęcia przez Kościół trzech nurtów dialogu, 

określanych jako dialog ekumeniczny, dialog międzyreligijny oraz dialog z niewierzącymi. 

Empiryczną podstawę opisu stanowiły teksty Kościoła powszechnego (dokumenty soborowe, 

encykliki, przemówienia papieży i in.) oraz Kościoła w Polsce (modlitwy, pieśni, 

nabożeństwa, kazania, listy pasterskie, dokumenty polskiego episkopatu, artykuły hasłowe w 

encyklopediach katolickich oraz katolicka prasa), a także teksty ekumeniczne w ścisłym 

sensie, tj. redagowane przez zespoły nadawców reprezentujących różne konfesje (tzw. teksty 

wspólne). 

Książka składa się z dwóch zasadniczych części, ukazujących stan przedsoborowy i 

posoborowy. Dzięki zestawieniu obu stanów ujawnił się charakter przemian, ich znaczenie 

i skala, a także przejawy pewnej ciągłości i nawiązywania do dawnych wzorców. Cztery 

rozdziały tworzące część pierwszą prezentują kolejno: dyskurs o tzw. starych heretykach i 

sekciarzach, czyli o chrześcijanach prawosławnych i tych, którzy odłączyli się od Kościoła 

katolickiego w wyniku reformacji w XVI wieku (tu również o sposobach dyskredytacji Lutra 

jako „prototypu" heretyka oraz o przedsoborowym modelu przywrócenia jedności); dyskurs o 

tzw. nowych sektach, czyli o pojawiających się w Polsce na przełomie XIX i XX wieku 

nowych związków wyznaniowych (badacze Pisma Św., mariawici, Polski Kościół Narodowy i 

in.); dyskurs o niechrześcijanach (muzułmanach, poganach oraz życiach); dyskurs o tzw. 

nowych herezjach skierowany przeciwko pooświeceniowym ideom laicyzującym życie 

publiczne (w tym szczególnie przeciwko socjalizmowi, komunizmowi i masonerii). Ostatni 

rozdział tej części przedstawia cechy retoryki oblężonej twierdzy (sposoby wyznaczania 

własnej strefy, nakazy separacji, metaforyka militarna i in.). 

Cześć druga składa się z sześciu rozdziałów, z których pięć prezentuje procesy, jakie 

dokonały się i dokonują w dyskursie Kościoła w związku z realizacją soborowych idei 

dialogu. Rozdział piąty ma charakter uogólniający i przedstawia zjawiska spotykane we 

wszystkich tekstach, jakie powstają w ramach budowania pozytywnych relacji z każdą z 

trzech kategorii niekatolików; trzon tego rozdziału stanowi opis tzw. grzecznościowych 

aktów mowy, które określają ton współczesnej komunikacji na linii: katolicy - niekatolicy. 

Rozdział szósty (Od wrogów do rozdzielonych braci) koncentruje się na zjawiskach 
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związanych z dążeniem do ponownego zjednoczenia się chrześcijan i zdaje sprawę z 

przemian semantycznych, jakim uległy kluczowe dla działań ekumenicznych pojęcia 

(ieklezjalność, Kościół, prawda), przedstawia też nowe sposoby nazywania chrześcijan oraz 

nowe obrazy przywrócenia ich jedności. Następne rozdziały poświęcone są nowym sposobom 

mówienia o wyznawcach judaizmu {Od bogobójców do starszych braci), wyznawcach islamu 

{Od pogan do młodszych braci w wierze) oraz ludziach niewierzących {Od bezbożników do 
niewierzących braci). 

Rozdział ostatni, dziesiąty {Od wroga do wroga) to próba przedstawienia tych zjawisk 

w polskim dyskursie katolickim, które z różnych przyczyn i w różnym stopniu odbiegają od 

ducha Vaticanum П. Pokazuje się tu przejawy pewnej inercji tradycyjnego, negatywnego 

obrazu braci odłączonych oraz nikłej obecności zagadnień ekumenicznych. Osobny 

podrozdział poświęcony został czasom PRL i ograniczeniom soborowej odnowy w 

okolicznościach, gdy Kościół musiał bronić swego istnienia. Przedstawia się też wątek 

antysemicki (rozwijany głównie w tzw. radiomaryjnym nurcie polskiego katolicyzmu) oraz 

dyskurs przeciwko różnym formom współczesnego ateizmu. 

Zakończenie daje syntezę wyników. Najkrócej rzecz ujmując, sprowadzają się one do 

tego, że przedsoborowy dyskurs zmierzał przede wszystkim do dyskwalifikacji innych 

wyznań, religii czy światopoglądów świeckich, uznanych za zło i zagrożenie dla własnej 

wspólnoty wyznaniowej i pozycji katolicyzmu w świecie. Angażował w związku z tym środki 

(leksykalne, frazeologiczne, gramatyczne i tekstowe) nasycone (nierzadko silnym) 

negatywizmem. Po soborze natomiast nadrzędnym celem powstania wielu tekstów stało się 

stwarzanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji między katolikami a członkami innych 

konfesji, religii i ludźmi niewierzącymi, miejsce dawnych strategii dyskredytacyjnych zajęły 

więc językowo-tekstowe środki waloryzujące niekatolickich braci in plus, wyrażające 

wspólnotę z nimi, a przez to stwarzające tę łączność w rzeczywistości pozajęzykowej. Obok 

nich (w pewnym nurcie) powstają jednak również takie teksty, które bardziej przypominają 

przedsoborowy niż posoborowy model mówienia o Innych i znów nastawione są bardziej na 

walkę niż na zbliżenie. 

W sumie w ciągu całej mojej pracy zawodowej opublikowałam: 

• 3 prace zwarte, czwartą (o której poniżej) wespół z trzema innymi autorami; 

• 30 artykułów naukowych i rozdziałów monografii (z tego 25 o języku religijnym, 5 na 
inne tematy); 14 z nich powstało przed doktoratem, 16 po doktoracie; 

• 5 innych publikacji (recenzje itp.). 
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Wyniki moich badań przedstawiałam też na 19 konferencjach naukowych, w tym na kilku 
międzynarodowych. 

4. Działalność dydaktyczna: 

W ramach mojej działalności zawodowej prowadziłam i prowadzę zajęcia 

dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminarium licencjackie) z przedmiotów 

takich, jak: gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, dialektologia, odmiany 

języka polskiego, leksykologia, kultura żywego słowa, emisja głosu, kultura języka polskiego, 

kultura wypowiedzi, stylistyka, retoryka, analiza dyskursu, public relations, językowy obraz 

świata, wstęp do językoznawstwa. Zrecenzowałam 3 prace licencjackie i 29 prac 

magisterskich; obecnie jestem promotorką 1 pracy licencjackiej. 

Od 2000 roku prowadzę też zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego 

(w ramach szkół letnich oraz kursów śródrocznych). Obecnie jestem też kierownikiem 

specjalności Nauczanie języka polskiego jako obcego studiów II stopnia (magisterskich). 

W związku z moimi zainteresowaniami glottodydaktycznymi (i praktyką w tej 

dziedzinie) razem z trzema innymi autorami opracowałam wydane w 2007 roku w Innsbrucku 

kompendium gramatyki polskiej dla slawistów niemieckojęzycznych, będące trzecim tomem 

serii gramatyk słowiańskich (po syntezie gramatyki czeskiej i słowackiej); redaktorem serii 

jest prof. Ingeborg Ohnheiser. W polskim tomie pt.: Podstawy gramatyki polskiej wraz 

z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej. Grundlagen der 

polnischen Grammatik mit Texten un Ubungen: ein Kompendium fur SprachJcurse und zum 

Selbststudium mojego autorstwa są rozdziały: Rzeczownik, Czasownik, Liczebnik 

Jako członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów (przy Państwowej Komisji 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) (od 2003 r.) przygotowałam 

kilkanaście zadań testowych (do testów egzaminacyjnych i tzw. zeszytów ćwiczeń), brałam 

też udział w opracowaniu standardów oceny poprawności gramatycznej i katalogu zagadnień 

gramatycznych; jako egzaminator odbyłam 8 sesji egzaminacyjnych (w Krakowie, Warszawie 

i Chicago). 

5. Działalność organizacyjna i promocyjna: 

• sekretarz konferencji nt. Człowiek-dzieło - sacrum, Opole-Kamień Śl. 8-10 X 1996; 

6 



• obecnie członek komitetu organizacyjnego V Kongresu Polonistyki Zagranicznej, Opole-
Brzeg 10-13 VII 2012 г.; 

• od 2002 r. kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 

Uniwersytetu Opolskiego: 

- w latach 2000-2007 organizacja i przeprowadzenie 6 turnusów 3-tygodniowej 

letniej szkoły języka i kultury polskiej dla cudzoziemców; 

- organizacja zajęć lektoratowych dla studentów studiujących na UO w ramach 

programu „Sokrates - Erasmus" oraz tzw. kursów komercyjnych; 

• egzaminator Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 

Obcego; 

® prezentacja Uniwersytetu Opolskiego na Uniwersytecie w Moguncji podczas Dni Nauki 

Województwa Opolskiego w Nadrenii Palatynacie 20-25 X2005; 

• wykłady popularno-naukowe na seminarium dla nauczycieli języka polskiego oraz dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa opolskiego (w ramach 

tzw. Latającego Uniwersytetu, akcji podjętej przez Instytut Filologii Polskiej UO). 

6. Udział w projektach badawczych: 

własne: 

• 1995-1997 Poetyka i pragmatyka modlitwy - grant KBN, doktorski; 

• 2007-2010 Przeobrażenia polszczyzny religijnej w okresie od zakończenia II wojny 

światowej do czasów obecnych - grant KBN, habilitacyjny; 

zespołowe: 

• 2001-2003 Najnowsze dzieje języków słowiańskich międzynarodowy projekt badawczy, 

koordynowany przez prof. S. Gajdę (Uniwersytet Opolski); 

• 2003-2007 Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej - projekt 

międzyinstytutowy zrealizowany w ramach projektu celowego, tzw. zamawianego, pt.: 

Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie, koordynowanego przez IBL PAN; 

• 2010-1013 Style współczesnego języka polskiego - grant KBN, projekt 

międzyuczelniany: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach. 
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7. Stypendia: 

krajowe: 

• 1995 Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dla młodych naukowców); 

zagraniczne: 

• 1994-1995 Katholischer Akademischer Auslander-Dienst (Katolicka Akademicka Służba 

Wymiany) na 9-miesięczny pobyt studyj no -badawczy na Uniwersytecie w Ratyzbonie; 

• 1999 Deutsche Akademische Austauschdienst (Niemiecka Centrala Wymiany 

Akademickiej) na 1-miesięczny pobyt studyjno-badawczy na Uniwersytecie 

w Ratyzbonie; 

• 2003 Katholischer Akademischer Auslander-Dienst (Katolicka Akademicka Służba 

Wymiany) na 4-miesięczny pobyt studyjno-badawczy na Uniwersytecie w Ratyzbonie i 

Uniwersytecie w Moguncji. 

8. Praca w redakcjach i radach naukowych: 

• od 2000 członek Komisji Języka Religijnego przy Prezydium Rady Języka Polskiej 

Akademii Nauk; 

• od 2008 członek rady naukowej serii wydawniczej „Theolinguistik" (Ratyzbona, red. 

nauk. A. Greule, E. Kucharska-Dreiss); 

• od 2001 sekretarz redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego „Stylistyka" 

(Opole, red. S. Gajda); od 1992 redakcja działów Book Notes i Book Received, 

• 2005-2008 redakcja omówień publikacji dla „Studia Slavica" (Opole, red. A. Wieczorek). 

9. Nagrody: 

• 1996 zespołowa nagroda Rektora UO (za Przewodnik po stylistyce polskiej, red. 

S. Gajda, Opole 1995); 

• 2001 indywidualna nagroda Rektora UO; 

• 2005 Brązowy Krzyż Zasługi; 

• 2009 Quality (nagroda Rektora UO za działalność na rzecz podnoszenia jakości 

kształcenia). 
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