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w Tatrach mgr Paweł Siekierski - asystent Zakładu Teorii Lite

ratury i Poetyki.

1
Por. sprawozdanie BP 1986 z. 3/4.

2
Por. sprawozdanie BP 1986 z. 3/4.

Opracowała 

Ewa Odachowska-Zielińska

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
SEKCJA FILOLOGII POLSKIEJ 
1985/1986

W roku akad. 1985/86 struktura organizacyjna Sekcji nie 

uległa zmianie. Kierownictwo Sekcji objęł doc. dr hab. Z. Lesz

czyński. Odeszła z pracy dr o. Zawistowska. Mgr W. Kaczmarek 

awansował na st. âayst. Mgr R. Doktór uzyskał stopień doktora. 

Dr K. Dybciak obronił kolokwium habilitacyjne.

Obok działalności dydaktycznej pracownicy Sekcji brali 

udział w szeregu spotkań naukowych uczelni i poza Uniwersyte

tem. Prof. S. Sawicki wygłosił referat pt. "Tam gdzie jest Nikt 

i Jest Osobę. (O interpretacji wiersza Norwida »Do Zmar

łej.. .<<) " na konferencji naukowej pt. "Język Cypriana Norwida”, 

zorganizowanej przez Pracownię Języka Norwida UW w listopadzie 

1985. Na tej samej sesji mgr W. Toruń przedstawił pracę pt. 

"Norwid a Rosja (^uwagi na marginesie lektury fragmentu rapsodu 

»Fulminent«^". Na międzynarodowej sesji "Filozofia Romana In

gardena" (org. IFP UJ i Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Od

dział w Krakowie, 25-27 X 1985) mgr A. Tyszczyk miał odczyt pt.
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"Estetyczno i pozaestetyczne wartości literatury w koncepcji 

R. Ingardena". Dr E. Fiała występił z referatem "W, Gombrowicz, 

czyli obnażenie faryzeizmu" na konferencji naukowej "Reinter- 

pretacja klasyki" (org. Zakład Estetyki Instytutu Filozofii U3, 

maj 1986). Trzej doktoranci z seminarium prof. S. Sawickiego 

wygłosili referaty na sesji "Literatura a wyobcowanie" (org,

IFP UMCS, Zamość 22-26 IX 1986). I tak, mgr 3. Dębała mówił o 

krytyce literackiej na emigracji 1945-1985, mgr A. Cedro wygło

sił odczyt "Grzech świata i grzech człowieka w poezji A. Słu- 

ckiego", a mgr Z. Kudelski przedstawił referat "Suchedniów i 

Neapol (o pielgrzymowaniu G. Herlinga-Grudzińskiego)",

Katedra Dramatu i Teatru KUL z Komisję Episkopatu d/s 

środków Społecznego Przekazu zorganizowała w Warszawie w dniach 

12-14 IX 1985 sympozjum na temat "Teatru w służbie ewangeliza

cji parafialnej". Wygłoszono następujące referaty: prof. I. Sła

wińska : "Teatr religijny: wyróżniki i paradygmaty” ; ks. dr 

M. Lewko: "Współczesny polski^ dramat biblijny"; ks, mgr Z. da

mek: "Potrzeba i możliwości teatru religijnego wobec współ

czesnych zadań duszpasterskich Kościoła"; ks. E. Hanao: "Cywi

lizacja audiowizualna a możliwości adaptacyjno-reżyserskie w 

teatrze religijnym"; ks. mgr T. Bańkowski: ’’Dramat i teatr ha- 

giograficzny - przeżytek czy niewykorzystana szansa? 0 nowy mo

del dramatu i teatru hagiograficznego” ; ks. dr W, Wilk: "O 

miejsce dla teatru religijnego w życiu wspólnoty seminaryjnej”; 

mgr M. Łaszklewiczowa: "Elementy sakralne w teatrze Jędrzeja 

Cierniaka"; mgr G. Lioówna: "Powrót teatru do Kościoła".

Prof. I. Sławińska brała udział w kongresie "Le théâtre 

italien et l'Europe" (Paryż, maj 1986). Wygłosiła tam dwn refe

raty: "La fortune de Gozzi en Pologne" i "Le portrait du savant 

au théâtre: »Le Galilée« de Brecht", W czasie pobytu zagrani
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cznego wygłosiła też dwa wykłady: "Chrześcijańska drama Norwi

da" (na wieczorze norwidowskim w Montmorency) i "Współczesny 

dramat historyczny w Polsce" (w Foyer 3ean Paul II w Paryżu) - 

oba w maju 1986 r. Dwa inne wykłady miała w ramach działalnoś

ci Uniwersytetu III Wieku: "0 poezji Czesława Miłosza" (Lublin, 

marzec 1986) i "Współczesny dramat historyczny w Polsce" (War

szawa, maj 19863.

Dr B. Stykowa przedstawiła referat pt. "Repertuar patrio

tyczny teatru lubelskiego w latach 1915-1918” na sesji z okazji 

100-lecia istnienia gmachu teatralnego (org. Teatr im. 3. Os

terwy, Lublin, 26 III 1986J.

Ożywioną działalność naukową wykazuje Zakład Badań nad Li

teraturą Religijną KUL, Kierownikiem Zakładu je3t prof. M. CJa- 

sińska-Wojtkowska, z-cą - prof. S. Sawicki. Nadto w skład Za

rządu wchodzą: sekretarz - prof. K, Stawecka i członkowie - 

doc. dr hab. S. Fita i dr P. Nowaczyń3ki. Skład osobowy Zakładu 

w roku akad. 1985/86 przedstawiał się następująco: dr P. Nowa- 

czyński - adiunkt, kierownik pracowni; dr 3. Kaczorowski - st, 

dokumentalista; mgr 3. Gotfryd - st. dokumentalista; mgr M, Ku- 

nowska-Porębna - st dokumentalista; mgr E. Kołtunowska - doku

mentalista .

Obok prac sygnalizowanych w numerze 2/1986 BP złożono do 

druku następujące pozycje: K, Stawecka "Maciej Sarblewski - 

poeta i tłumacz"; R.M. BlOth: Pisma literackie - oprać. P. No- 

waczyński; S, Dąbrowski "Vox humane. Biblia w liryce Tadeusza 

Nowa ka ".

W toku przygotowań do druku są: 1) "Religijne tradycje w 

polskiej prozie". Praca zbiorowa, red, M. 3asińska-Wojtkowska. 

Stanowi to kolejny tom z cyklu "Religijne tradycje literatury 

polskiej", oprać, w ramach problemu węzłowego 11.1 "Polska kul-
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tura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja"; 2) Anto

logia nt. inspiracji religijnych we francuskiej krytyce lite

rackiej XX w., oprać. J. Kaczorowski; 3) C.K. Norwid: Wiersze 

religijne, oprać. S. Sawicki; 4) L. Staff: Liryka religijna, 

oprać. M. Jasińska-Wojtkowska; 5) podjęto wstępne prace orga

nizacyjne nad edycję staropolskiego dramatu religijnego.

Marian Lewko

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W EYDGOSZCZY
KATEDPA FILOLOGII POLSKIEJ
1985/1986

W skład Katedry Filologii Polskiej WSP w Bydgoszczy wcho

dziły w roku akad. 1985/86 trzy zakłady: Zakład Historii i Teo

rii Literatury, kierowany przez doc. dra J. Koniecznego, Zakład 

Oydaktyki Literatury i Języka Polskiego (doc. dr hab. M. Łojek), 

Zakład Językoznawstwa (doc. dr hab. a . Otfinowski). Stan osobo

wy dwu pierwszych zakładów przedstawiał się następująco:

Zakład Historii i Teorii Literatury - docenci: dr 

hab. dr hab. J. Bachórz (pół etatu), M. Czermińska (pół etatu), 

J. Konieczny, J. Kotarska (drugi etat), J. Speina (pół etatu); 

adiunkci: dr dr M. Jankowiak, J. Malinowski (pół etatu), K. 0- 

senkowoka, E. Sławińska, W. Tomasik; st. wykładowca: dr Z. Mro

zek; ar>yr.t.: mgr mgr M. Chabowska, H. Kalinowr.ka, J. Wilczek; 

asyst.-stażyści: mgr mgr J. Margańaki, H. Popielewska.

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego: docenci: 

dr hab. M. Łojek; adiunkci: dr dr F. Nowak, B. Pękala.

Pracownicy Zakładów opublikowali 2 książki: M. Jankowiak
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