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dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Językoznawca, specjalistka z zakresu gramatyki języka polskiego, poprawności 
językowej oraz retoryki praktycznej. Od wielu lat zajmuje się również teorią 
i praktyką nauczania języka polskiego jako drugiego lub obcego zarówno w kraju, 
jak i w USA oraz w Kanadzie. W Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kieruje specjalizacją nauczania języka 
polskiego jako obcego przeznaczoną dla studentów polonistyki i neofilologii. 
Prywatnie mężatka i mama dwójki dzieci: 11-letniego Kacpra oraz 5-letniej Hanny, 
która jest wychowywana dwujęzycznie. 

An expert on linguistics, with a focus on the Polish language grammar, the Polish 
language culture, and applied rhetoric. For many years she has been also dealing 
with the theory and practice of teaching Polish language as a second or foreign 
language, both in Poland and abroad (mainly USA and Canada). She is a head of 
teaching the Polish language as a foreign language spacialization in the 
Dapeartment of the Polish Philology at the John Paul II (The Second) Catholic 
University of Lublin. Privately married, and mother of two children: eleven-year-old 
Kacper and five-year-old Hanna, who has been bringing up bilingual 
(Polish-English).

dr Anna Majewska-Wójcik
Pracownik Katedry Języka Polskiego KUL, wieloletni współpracownik Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej KUL. Zajmuje się gramatyką języka polskiego, kulturą języka, 
glottodydaktyką – teorią i praktyką nauczania języka polskiego jako drugiego lub 
obcego zarówno w kraju, jak i USA oraz w Kanadzie. Prowadzi zajęcia z metodyki 
nauczania języka polskiego jako obcego na specjalizacji glottodydaktycznej, 
realizowanej w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Prywatnie mężatka i mama 
10-letnich bliźniąt: Wiktorii i Jakuba.

An expert on linguistics, a researcher in the Chair of the Polish Language at the 
John Paul II (The Second) Catholic University of Lublin. For many years she has been 
collaborating with the School of Polish Language and Culture at the University. She 
specializes in the Polish language grammar, the Polish language culture, and 
theory and practice of teaching Polish language as a second or foreign language, 
both in Poland and abroad (USA and Canada). In the field she mainly deals with the 
methodology of the Polish language as a foreign language teaching. Privately 
married, and mother of ten-year-old twins: Wiktoria and Jakub.
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