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Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

Komisja Historycznoliteracka – oddział w Katowicach 

oraz 

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 

 

zapraszają na konferencję naukową 

 

 

Światy poetyckie 
Rafała 

Wojaczka 

 

Czerwionka-Leszczyny, 2 grudnia 2022 r., godz. 11:00 

 

Program konferencji 

 

prof. dr hab. Marian Kisiel 

Wprowadzenie  

 

lic. Dominika Rudka 

Lekcje anatomii doktora Wojaczka 

 

lic. Aleksandra Szymańska 

„Męskość polega na tym aby bić kobietę”. Przemoc w poezji Rafała Wojaczka 

 

lic. Andrzej Handzlik 

„Nas bez niego nie ma…”. Lęk w jednej balladzie Rafała Wojaczka 
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lic. Alicja Wosik 

Eklogi Rafała Wojaczka 

 

lic. Wiktor Nogajczyk 

Ekofeministyczne wątki w poezji Rafała Wojaczka 

 

 
 

Biogramy 
 
 

Andrzej Handzlik – student I roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska 

na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła Na-

ukowego Polonistów, nauczyciel w szkole podstawowej. Występował jako prelegent na 

konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Autor recenzji i utworów 

poetyckich m.in.: O potrzebie intymności; Przenikający upadek; 24.02; Życie na wynajmie; 

***(Czas zastyga) oraz artykułów naukowych: „Nas bez niego nie ma…”. Lęk w jednej bal-

ladzie Rafała Wojaczka; Figura ojca. O jednym tomiku Pawła Sarny. 

 

Marian Kisiel – profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach, historyk i krytyk literacki, poeta, tłumacz. Członek Komitetu Nauk o Litera-

turze PAN. Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kul-

tura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie 

autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, po-

ezja jako doświadczenie. Autor kilkunastu książek, współredaktor kilkudziesięciu to-

mów zbiorowych oraz artykułów w monografiach i czasopismach.  

 

Wiktor Nogajczyk – student II roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska 

na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współprzewodni-

czący Koła Myśli Greckiej, członek Koła Naukowego Polonistów oraz Młodych Klasyków. 

Interesuje się szeroko rozumianą literaturą antyczną, literaturą współczesną oraz  
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relacjami człowieka z naturą. Występował jako prelegent na konferencjach naukowych. 

Autor utworów poetyckich i artykułów naukowych, m.in.: Pojedynki „Illiady” jako okre-

ślona zasadami gra. 

 

Dominika Rudka – studentka I roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska 

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów. Wystę-

powała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych 

dotyczących literatury polskiej. Autorka artykułów i recenzji. Interesuje się szczególnie 

literaturą non-fiction. 

 

Aleksandra Szymańska – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filolo-

gia polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, człon-

kini Koła Naukowego Polonistów. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się 

polska literatura najnowsza, zwłaszcza literatura kobiet oraz poezja na Górnym Śląsku.  

Występowała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynaro-

dowych. Autorka artykułu naukowego: „Czy jestem wystarczająco narodowy?”. Ujęcie 

polskości w wierszu „Polonez Unplugged” i innych utworach Grzegorza Olszańskiego. 

 

Alicja Wosik – studentka I roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska w 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów, nauczy-

cielka języka polskiego w szkole podstawowej. Występowała jako prelegentka na konfe-

rencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących literatury polskiej 

oraz dydaktyki języka polskiego. Autorka recenzji w czasopismach oraz artykułów na-

ukowych: „Lunatycy” i inne wiersze okołoszkolne. O poezji Pawła Lekszyckiego, Eklogi w 

twórczości Rafała Wojaczka, Kampowa wyobraźnia Ewy Sonnenberg. 

 

 

 

 


