
Prof. dr hab. Leszek Berezowski 
 
 
Moje zainteresowania naukowe skupiają się na dwu obszarach: przekładzie i użyciu 
przedimków w języku angielskim. W zakresie przekładu jest to obecnie przekład 
tekstów związanych z prawem. Na ten temat napisałem książkę Jak czytać i 
rozumieć angielskie umowy, która doczekała się już pięciu wydań oraz dwie dalsze 
książki na temat dokumentów sądowych oraz notarialnych. W zakresie badań nad 
przedimkiem najbardziej interesują mnie obecnie przypadki, w których się go nie 
używa w języku angielskim oraz jego zastosowanie w nazwach własnych. Na oba 
tematy napisałem książki, a w przygotowaniu są dalsze publikacje. Cześć z nich 
można pobrać z mojej zakładki na stronie instytutu.  
 
Prof. Berezowski jest autorem trzech podręczników dla tłumaczy: 
 
- Jak czytać i rozumieć angielskie umowy ? Wydawnictwo CH Beck 2007 (pięć 
wydań) 
- Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?  
Wydawnictwo CH Beck 2011 (dwawydania) 
- Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i 
pełnomocnictwa Wydawnictwo CH Beck 2015 
 
Przed uzyskaniem profesury tłumacz wielu instytucji finansowych (np. Bank Zachodni 
S.A.), promotor ponad 100 prac magisterskich z zakresu przekładu oraz autor 
artykułów na tematy przekładoznawcze, z których część można pobrać ze strony 
http://www.ifa.uni.wroc.pl/instytut/pracownicy/60/?lang=pl 
 
Prowadzi zajęcia z gramatyki oraz kultury amerykańskiej dla tłumaczy na studiach 
magisterskich. 
 
 
 

Dr Piotr Czajka 
 
Przedmiotem mojego zainteresowania są antyesencjalistyczne i konstruktywistyczne 
koncepcje języka, kultury, komunikacji i wiedzy oraz ich zastosowania w badaniu 
praktyk przekładu. Uwaga moja w szczególności skierowana jest na refleksje o 
możliwości budowania opisu działania tłumacza oraz dydaktyki przekładu w oparciu o 
te trendy we współczesnej filozofii wiedzy i języka, które negują możliwość odkrycia 
obiektywnej prawdy o jakimkolwiek wydarzeniu komunikacyjnym lub tekście i 
proponują w zamian poznawanie funkcjonowania wypowiedzi językowych w 
przygodnych i niestabilnych historycznie relacjach. 
 
 
 

Dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr. 
 
Tłumacz języka angielskiego, językoznawca, kierownik Zakładu Translatoryki w 
Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Michał Garcarz 
specjalizuje się w przekładach specjalistycznych (głównie technicznych), 



audiowizualnych, a także w socjojęzykoznawstwie (w szczególności w badaniach 
nad slangiem oraz ponglishem); jest autorem licznych publikacji oraz członkiem 
towarzystw naukowych. Kontakt: www.garcarz.com   
 
 

Dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr. 
 
Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego; zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki leksykologii, 
przekładoznawstwa oraz filozofii języka. Jest członkiem PKE na tłumacza 
przysięgłego z ramienia MNiSW (od 2009 r.), jak również członkiem Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego. Ważniejsze publikacje: Combing ‘Unkempt 
Thoughts’. The aphorism. A cognitive-axiological study of Myśli Nieuczesane by St. J. 
Lec. (Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2005), Foreign Words and Phrases in 
English. Metaphoric Astrophysical Concepts in Lexicological Study: Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009), Egzamin na tłumacza 
przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. (Warszawa: 
Wydawnictwo C.H Beck: 2016 [2013]). 
 
 

Dr Maciej Litwin 
 
Przez dwanaście lat pracowałem dla wrocławskiego samorządu; przez sześć 
tworzyłem Wrocławskie Centrum Akademickie. Fascynowało mnie jak różnią się od 
siebie ludzie z którymi podejmujemy współpracę -- decydenci polityczni, 
profesorowie, innowacyjni przedsiębiorcy. Wszyscy byli na swój sposób spójni; 
natomiast przy realizowaniu nowych działań można było odnieść wrażenie, że języki 
im się pomieszały. To doświadczenie przerodziło się w pracę naukową. Wiosną 2014 
obroniłem doktorat poświęcony mechanizmom ludzkiego myślenia 
(konceptualizowanie innowacji i kreacji w angielskim). Rok później dołączyłem do 
Zakładu Translatoryki IFA. Interesują mnie struktura ludzkiej wiedzy, szczególnie 
wiedzy naukowej (czyli dawniejszej filozofii).  
Jestem przekonany, że tłumaczenie -- zarówno jako praktyka jak i przedmiot badań -- 
jest środowiskiem, w którym najlepiej można się przyglądać mechanizmom ludzkiego 
myślenia i depozytowi kultury. Dlaczego? Bo właśnie tam widzimy różnicę między 
pojęciami, ich miejscem w systemie. Metodologicznie najbliżej mi do językoznawców 
kognitywnych. W ich towarzystwie próbuję zrozumieć europejską tradycję 
filozoficzną. A to wszystko – dzięki przekładowi. 
 
 
Dr Michał Szawerna  
 
Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych różnym 
aspektom kognitywistycznej koncepcji znaczenia wyrażeń językowych o różnym 
stopniu złożoności — od pojedynczych wyrazów po całe struktury zdaniowe. 
Aktualnie zajmuje się zagadnieniem konstruowania znaczenia w języku i innych 
systemach semiotycznych, a jego najnowsze badania usytuowane są na styku 
akademickiej teorii komiksu, teorii metafory pojęciowej i teorii znaków Charlesa 
Sandersa Peirce’a. 



Dr Marcin Walczyński 
 
Adiunkt w Zakładzie Translatoryki IFA UWr, tłumacz przysięgły języka angielskiego, 
tłumacz pisemny i ustny, właściciel biura tłumaczeń, współpracownik korporacji 
międzynarodowej, twórca kilku programów studiów w zakresie translatoryki i języków 
specjalistycznych (głównie języka biznesu), autor kilkudziesięciu artykułów 
naukowych na tematy translatoryczną i socjolingwistyczne. Zainteresowania 
naukowe obejmują: (a) translatorykę – przekład ustny, czynniki afektywne w 
przekładzie ustnym, dydaktyka przekładu ustnego i pisemnego, tłumaczenia 
specjalistyczne prawnicze i biznesowe, tłumaczenie poświadczone, rola, funkcje i 
kompetencje tłumaczy we współczesnym świecie, zastosowania technologii w 
przekładzie; (b) socjolingwistykę – kontakty językowe, kreolingwistyka (pidżyny i 
kreole), nowe języki kontaktowe, język angielski jako lingua franca. 
 
 
 

Dr Jacek Woźny 
 
Adiunkt w Zakładzie Translatoryki, Skarbnik Polskiego Towarzystwa 
Językoznawstwa Kognitywnego, członek zespołu projektującego Red Hen Lab - 
międzynarodowego laboratorium badań komunikacji multimodalnej. Moje 
zainteresowania zawodowe obejmują komunikację multimodalną, badanie języka 
matematyki (w ujęciu kognitywnym), semantykę, kategoryzację językowa, 
językoznawstwo korpusowe. Moje najnowsze projekty badawcze dotyczą języka 
nauk ścisłych i komunikacji multimodalnej. Od 6 miesięcy mam zaszczyt 
reprezentować Polskę i Uniwersytet Wrocławski w globalnym projekcie tworzenia 
korpusu UCLA Newsscape - największego obecnie annotowanego korpusu 
multimodalnego (4 mld. słów, 300 000 godzin nagrań video). 
 
 
 


