Joanna Montelatic urodzona 11 sierpnia 1981 r. w Kaliszu, absolwentka II Liceum
Ogólnokszta

cego im. Tadeusza Ko ciuszki w Kaliszu, studiowa a WFPIK UAM w Kaliszu,

uko czy a kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opieku czej prowadzony przez Centrum
Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Poznaniu, Studia Doktoranckie na Wydziale FPi K UAM
w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe Etyka dla Nauczycieli prowadzone przez Zak ad Etyki
w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, a tak e wiele szkole i konferencji metodycznych.
Swoje losy zwi za a z rodzinnym miastem. W czasie pisania pracy magisterskiej o poezji
Wandy Karczewskiej otrzyma a stypendium Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz, z
którym wspó pracuje do dnia dzisiejszego, uczestnicz c w inicjatywach kulturalnych
organizowanych przez stowarzyszenie, z których warto wymieni
Pisz cy. W 2013 r. obroni a prac doktorsk Twórczo
po wi con

wybitnej, cho

Gr Literack Kaliszanie

prozatorska Wandy Karczewskiej,

niedocenionej kaliszance, na której twórczo

mia y wp yw

rodz ce si w wieku XX nurty i pogl dy artystyczne, i spo eczne. Promotorem dysertacji by
prof. UAM dr hab. Piotr

uszczykiewicz, za recenzentami prof. dr hab. Józef Tomasz

Pokrzywniak i prof. U dr hab. Ewa Andrysiak.
Jest nauczycielk
Ogólnokszta

j zyka polskiego w najstarszej kaliskiej szkole, I Liceum

cym im. Adama Asnyka, gdzie prowadzi warsztaty teatralne, a tak e od trzech

lat ciesz ce si zainteresowaniem zaj cia z etyki. Anga uje si w wiele inicjatyw kulturalnych
organizowanych przez instytucje miasta Kalisza, a jej uczniowie osi gaj
olimpiadach,

konkursach

literackich

i

teatralnych,

filozoficznych.

sukcesy w
W

swoich

zainteresowaniach naukowych koncentruje si na badaniu prozy powsta ej w dwudziestym
wieku, równie regionalnej, a tak e interesuj j etyczne rozmy lania Zygmunta Baumna,
któremu po wi ci a prac dyplomow
autork

ycie w p ynnej nowoczesno ci. Scenariusze lekcji. Jest

artyku ów metodycznych publikowanych na portalach internetowych, artyku ów

dotycz cych ycia i twórczo ci Wandy Karczewskiej publikowanych w „Ziemi Kaliskiej”,
„Gazecie Wyborczej”, czy Kaliskim Towarzystwie Przyjació Nauk.

