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sień 1985 r.;

- Mesjanizm a słowianof ilstwo (Międzynarodowa)- paździer

nik 1985 r.
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
SEKCJA FILOLOGII POLSKIEJ 
1984/1985

I. Skład osobowy w roku akad. 1984/85

Katedra Teorii Literatury: kierownik - prof. dr S. Sawic

ki; dr J. Japola - adiunkt; dr W. Panas - wykładowca; mgr 

W. Tyszczyk - doktorant-stypendysta.

Katedra Dramatu i Teatru: kurator - prof. dr I. Sławińska;

ks. dr N. Lewko, dr M. Wosiek (l/2 etatu) - adiunkci; mgr

W. Kaczmarek - asystent.

Katedra Literatury Staropolskiej: kierownik - prof. dr 

3. Sokołowska.

Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu: kie

rownik - doc. dr hab. M. Maciejewski; doc. dr hab. D. Palu- 

chowska; ngr R. Doktór - st. asyst.

Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski: 

kierownik - doc. dr hab. S. Fita; dr H. Filipkowska - adiunkt;

dr D. Zawistowska - st. wykładowca; mgr A. Rebetowa - wykła

dowca .

Katedra Literatury Współczesnej: kierownik - prof. dr 

N. Jasińska-Wojtkowska; dr K. Dybciak (od 1 X 1985), dr 

E. Żwirkowska - adiunkci; mgr M. Ołdakowska-KufIowa - asyst.

Katedra Języka Polskiego: kierownik - doc. dr hab.



Z. Leszczyński; prof. dr T. Bajerski, prof. dr M. Kucała (1/2 

etatu); doc. dr hab. J. Reichan (3/4 etatu); dr I. Leszczyńska 

- st. wykładowca; dr 17. Makarski - adiunkt; mgr Z. Gałecki - 

st. asyst.; mgr B. Matuszczyk - asyst.

Katedra Filologii Słowiańskiej: prof. dr M. Kucała p/o 

kierownika.

Katedra Języka Ogólnego: prof. dr T. Majerski - kurator; 

dr hab. M. Kaczmarkowski.

Katedra Literatury Porównawczej (międzysekcyjna): prof. 

dr I. Sławińska - kurator; mgr A. Jaroszyński - wykładowca.

Przy Sekcji pracujg nadto: dr 3. Stykowa - dokumentalista 

(Katedra Dramatu i Teatru), mgr №. Grgżewska - kustosz, dr 

T. t-telec - bibliotekarz.

Wykaz nie obejmuje wykładowców prowadzących zajęcia zle

cone.

II. Działalność Sekcji

W roku akad. 1984/85 międzywydziałowy Zakład Badań nad 

Literaturę. Religijny KUL, w którego pracacli uczestniczy sekcja 

i którego kierownictwo - z ramienia zarządu - sprawuje prof. 

dr №. Jasińska-'.7o j tkowska, zorganizował w dniach 23-25 IV 19G5 

sympozjum naukowe pt. "Tradycje religijne w promie polskiej". 

Wygłoszono IG ro rorat ów, w tym: ti. Adamczyk (u.'j:) - He lig i j no 

proza narracyjna do końca XVI w.; K. Stawecka (KUL) - Staro

polska proza hagiograf iczna; M. Korulko (IBL) - Staropolskie 

kaznodziejstwo; J. Starnawski (UŁ^ - Staropolski dialog roli- 

gijny; K. Maciejewski (KUL) - Romantyczne kanonizacjc (polska 

gawęda romantyczna); Z. Sudolski (UW) - 5v.'iador-ość religijna w 

listach Z. Krasińskiego i C. Norwida; I. .“urnal, i!, '.olny ( 

Kielce) - Z problematyki religijnej w prozie o tematyce wiej
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skiej ; E. Rzewuska (UMCS) - Formuła powieści-misterium w lite

raturze polskiej XX w.; M. Czermińska (UG) - Wybrane aspekty 

religijne dwudziestowiecznej prozy autobiograficznej; 0. święch 

(UMCS) - Aspekty religijne prozy wojennej (1914-1939). Zarys 

problematyki badań; A. Stoff (UMK) - Czy science-fiction jest 

gatunkiem ideologicznie zdeterminowanym?; T. i S. Cieślikowscy 

- Meander i Agatokłeja. Rzecz o niektórych powiązaniach helleń- 

sko-buddyjskich w "Końcu zgody narodów" T. Parnickiego; A. Su

likowski (UO) - Motywy religijne i krypto-religijne w powieś

ciach Hanny Malewskiej oraz Esej biblijny w polskiej literatu

rze najnowszej; W. Panas (KUL) - Sacrum żydowskie w prozie 

polskiej; K. Dybciak (KUL) - Współczesny esej filozoficzno-re- 

ligijny.

Materiały z sympozjum ogłoszone zostanę w wydaniu książko

wym w ramach serii wydawniczej Zakładu.

Zakład zatrudnia 5 stałych pracowników. W ramach prac Za

kładu złożono rc.in. do druku książki; "Biblia a literatura". 

Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Teorii Li

teratury KUL i Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL; "Dra

mat i teatr sakralny", f-iateriały z sympozjum zorganizowanego 

przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w dniach 2-5 maja 1983 r. ; 

"Współczesny język religijny". Tom referatów wygłoszonych na 

zorganizowanej przez Zakład sesji wykładowców literatury reli

gijnej w Wyższych Seminariach Duchownych. Przygotowano są trzy 

kolejne roczniki z serii: "Religia a literatura" (przewodniki 

bibliograficzne) za lata 1977, 1978 i 197S.

Pracownicy Sekcji biorą udział w comiesięcznych posiedze

niach międzywydziałowego Zakładu Badań nad Kulturą Bizantyjsko- 

-Słowiańską, którego kierownikiem został prof. dr R. Łużny. w 

ranach spotkań wygłaszane są także referaty na tematy związane
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z literaturę, m.in. w roku akad, 1984/85 dr M. Jackiewicz z 

Olsztyna wygłosił referat pt. "Antoni Baranowski - biskup pol

ski i poeta litewski". Dużym wydarzeniem było zorganizowane 

przez Zakład w dniach 25-27 IX 1985 r. sympozjum pt. "Dzieło 

chrystianizacji Rusi Kijowskiej oraz jego konsekwencje kulturo

we dla krajów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej", w sekcji 

I sympozjum znalazły się także referaty dotyczęce sztuki i 

oświaty.

Sekcja zainicjowała w roku akad. 1984/85 cykl spotkań ze 

środowiskiem nauczycieli-polonistów miasta Lublina na temat dy

daktyki szkolnej i uniwersyteckiej. W ramach cyklu prof. dr

I. Sławińska wygłosiła prelekcję-wspomnienie na temat wychowa

nia szkolnego i uniwersyteckiego w okresie jej pobytu w Wilnie. 

Mgr 3. Wójtowicz mówiła o błędach językowych najczęściej popeł

nianych na lekcjach języka polskiego przez uczniów klas liceal

nych. Spotkania odbywaję się w lektorium polonistyki KUL.

V/ielu pracowników Sekcji brało udział w sympozjach i od

czytach prowadzonych poza KUL. I tak np. prof. I. Sławińska we 

wrześniu 1984 r. na Kongresie FIRT (Fédération Internationale 

de Recherche Théâtrale) w Rzymie przedstawiła referat pt. "The 

New Presence of the Bibie in the Current Theatre". W grudniu 

tego roku wygłosiła w Glasgow na tamtejszym uniwersytecie z 

okazji obchodów 400-lecia śmierci 3ana Kochanowskiego odczyt 

zatytułowany "»Odprawa posłów greckich« - a Tragedy for Today". 

Tekst opublikowano w księdze sympozjum. Główne tezy referatu: 

Uowa obecność Biblii w teatrze współczesnym", autorka zaprocen

towała na posiedzeniu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mic

kiewicza w Lublinie w styczniu 1985 r. w posiedzeniach Towa

rzystwa brał także udział prof. dr Cz. Zgorzelski, występujęc 

w listopadzie i984 r. z odczytem "Strefy liryczności w »Panu
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Tadeuszu«", w marcu 1985 r. z prelekcję "Mickiewiczowska liryka 

snów i widzeń". Prof. dr CJ. Sokołowska w jesieni 1984 r. wygło

siła referat "Wizja świata w poezji 3ana Kochanowskiego" w Mię

dzynarodowym Klubie Księżki i Prasy w Lublinie. Ks. dr M. Lewko 

wygłosił w październiku 1984 r. w Warszawie na Międzynarodowym 

Sympozjum Strindbergowskim, organizowanym przez polski oddział 

ITI (International Theatre Institute) i Szwedzkie Towarzystwo 

Strindbergowskie, referat pt. "Semantic Analysis of the Role 

of Stage Properties in 1-st Act of * Erie XIV«" ("0 semantyce i 

funkcji dramaturgicznej rekwizytów w I akcie >Eryka XIV«

A. Strindberga"). Tekst ukaże się w księżce zbiorowej zawiera- 

jęcej materiały sesji. Dr B. Stykowa przedstawiła w grudniu 

1984 r. na sympozjum naukowym z okazji 40-lecia UMCS referat 

pt. "Wiera Komissarżewska a teatr polski", opublikowany następ

nie w czasopiśmie "Slavia Orientalis" 1985, zaś w lutym 1985 r. 

wygłosiła odczyt pt. "Maeterlinck en Pologne" (w Gandawie) - w 

ramach obchodów dni kultury polskiej w Belgii.

Marian Lewko

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁ0D0WSKIE3 W LUBLINIE
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
1984/1985

\'J roku akad. 19G4/05 IFP UMCS działał w niezmienionej 

strukturze administracyjnej i przy tej samej dyrekcji (doc. dr 

hab. 3. Swięch i doc. dr hab. 3. Plisiecki - zastępca).

Kierownikiem Zakładu Literatury Staropolskiej został doc. 

dr hab. S. Nieznanowski, który uzyskał stopień doktora habili

towanego i tytuł docenta. Odbyło sir. także kolokwium habilita

- 205 -


