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Dr BOLESŁAW CIEŚLIK jest Naczelnikiem Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w 
Ministerstwie Sprawiedliwości, tłumaczem przysięgły języka niemieckiego, 
germanistą i prawnikiem, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 
Pełni funkcje wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla 
tłumaczy przysięgłych i jest przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości w Polskiej 
Radzie Języka Migowego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie 
językoznawstwo i autor publikacji poświęconych prawnym aspektom wykonywania 
zawodu tłumacza przysięgłego, m.in. Egzamin na tłumacza przysięgłego (Warszawa 
2010, drugie wydanie Warszawa 2014), Tłumacz przysięgły. Status prawny i 
zawodowy (Warszawa 2018, drugie wydanie Warszawa 2020). Od 2020 zatrudniony 
także na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie.  

 

Dr BOGUMIŁ GASEK jest Kierownikiem Pracowni Interdyscyplinarnych Badań 
Przekładoznawczych i p.o. Kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego w Instytucie 
Filologii Słowiańskiej UWr., autor publikacji naukowych z zakresu lingwistycznych i 
kulturowych aspektów przekładu, leksykografii dwujęzycznej, frazematyki, nauczania 
języka rosyjskiego jako obcego. Tłumacz przysięgły oraz tłumacz konferencyjny 
języka rosyjskiego. 

 

Dr hab. JOANNA DYBIEC-GAJER jest profesorem uczelni w Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki Przekładu w 
Instytucie Filologii Angielskiej. Tłumacz przysięgły j. angielskiego i j. niemieckiego. 
Jej główne zainteresowania badawcze obejmują teorię, praktykę i dydaktykę 
przekładu, przekład dla dzieci i młodzieży, przekład multimodalny i amatorski oraz 
zagadnienia profesjonalizacji w tłumaczeniu. Autorka licznych publikacji 
przekładoznawczych. Ostatnie to współredakcje Negotiating Translation and 
Transcreation of Children's Literature: From Alice to the Moomins (2020, z R. Oittinen i M. 
Kodurą) oraz Mediating Practices in Translating for Children: Tackling Controversial Topics 
(2021, z A. Gicalą). Autorka monografii Złota różdżka. Od książki dla dzieci po 
dreszczowiec raczej dla dorosłych (2017), Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce 
przekładu pisemnego (2013) i Guidebook Gazes. Poland in American and German Travel 
Guides (2004). Współautorka Słownika polskiej terminologii przekładoznwaczej (2019). W 
zarządzie Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji 
Językowej Tertium od 2008 r.  



 

Prof. dr hab. ROMAN LEWICKI prowadzi badania w zakresie dydaktyki języka 
oraz przekładu. Kształci młodych filologów na zajęciach z przekładu 
specjalistycznego i wiedzy o języku w Państwowej Wyższej Szkole w Koninie i w 
Uniwersytecie Wrocławskim. Praktycznym wymiarem działalności badawczej i 
dydaktycznej profesora Lewickiego jest uświadamianie roli języka na potrzeby 
efektywnej komunikacji w życiu codziennym i zawodowym. 

 

Prof. dr hab. TERESA TOMASZKIEWICZ jest profesorem na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Instytucie Filologii Romańskiej, gdzie pełni 
funkcję kierownika Zakładu Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską. 
Obecnie jest także Przewodniczącą Rady Programowej dwóch nowych kierunków 
studiów magisterskich: Tłumaczenie ustne oraz Tłumaczenie pisemne i 
multimedialne. Dzięki jej działaniom program studiów magisterskich w dziedzinie 
tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego od 2011 roku jest członkiem 
europejskiej sieci EMT posiadając w ten sposób europejski label jakości kształcenia. 
Jednocześnie Prof. Teresa Tomaszkiewicz jest ekspertem UE ds. oceny programów 
kształcenia tłumaczy, a w latach 2014-2019 była członkiem prezydium sieci EMT.  

Jest autorką lub współautorką 20 monografii 2 podręczników akademickich i ok. 125 
artykułów dotyczących teorii i praktyki przekładu. Jej zainteresowania naukowe 
generalnie dotyczą : tłumaczenia audiowizualnego, tłumaczenia tekstów 
specjalistycznych, tłumaczenia w tandemach, tłumaczenia automatycznego i 
dydaktyki przekładu. 

 


