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Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej pamięci dr hab. Łucji Marii
Szewczyk (w pierwszą rocznicę śmierci)

26 maja 2001 r. odbył się pogrzeb śp. Łucji Marii Szewczyk. Towarzyszyli
śmy Jej w ostatniej drodze na cmentarzu parafialnym w rodzinnej Brzyskorzystwi k. Żnina. W rocznicę tego wydarzenia 20 maja 2002 r. Zakład Historii
Języka Polskiego i Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej Akademii Bydgo
skiej im. Kazimierza Wielkiego zorganizował konferencję naukową „Mówią na
zwy”. Zgłoszenia nadeszły z Katowic (UŚ), z Kielc (AŚ), z Krakowa (UJ),
z Olsztyna (UWM), ze Szczecina (USz), Torunia (UMK), Gdańska (UG), Opola
(UO) i z Poznania (UAM). Konferencję otworzyła dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. Akademii Bydgoskiej, przybliżając sylwetkę Łucji Marii Szew
czyk jako językoznawcy, cenionego nauczyciela akademickiego, wielkiego
przyjaciela młodzieży i niezawodnej koleżanki. Raz jeszcze usłyszeliśmy,
że śp. Łucja Maria Szewczyk była zacną osobą, wzorem rzetelności i sumienno
ści, zawsze otwarta na sprawy innych ludzi, bez reszty oddana pracy naukowej.
Szczególnym zainteresowaniem darzyła Ł. M. Szewczyk onomastykę. Przedsta
wione na konferencji referaty w większości były poświęcone tym zagadnieniom.
W pierwszej części konferencji wygłoszono siedem referatów. Obradom
przewodniczył dr hab. Andrzej Dyszak, prof. Akademii Bydgoskiej, dyrektor
Instytutu Filologii Polskiej.
Danuta Kopertowska z Kielc przybliżyła bazę onomastyczną i strukturę
toponimu Brzyskorzystew, rodzinnej miejscowości śp. Łucji Szewczyk. Witold
Mańczak (Kraków) wygłosił referat na temat tzw. hydronimii staroeuropejskiej,
Maria Biolik (Olsztyn) mówiła o etymologii nazwy rzeki Lega na Mazurach,
a Teresa Frydelówma (Toruń) przedstawiła referat zatytułowany „Udział obcych
toponimów w szkolnej nauce geografii w XVIII wieku”.
W dalszej części sesji Edward Breza (Gdańsk) przedstawił współczesne
nazwiska polskie motywowane wyrazem „sobota”, Elżbieta Rudnicka-Fira (Ka
towice) wygłosiła referat o nazwiskach mieszczan krakowskich w dobie średniopolskiej utworzonych od nazw zawodów, a Ewa Sławkowa zajęła się proble
mem tłumaczeń Pana Tadeusza na język francuski. Sesję przedpołudniową
zakończyło wystąpienie Marii Pająkowskiej-Kensik o nazwach własnych w tzw.
wyszczerkach kociewskich.
Obradom sesji popołudniowej przewodniczył Edward Breza. Jako pierwsza
referat wygłosiła Elżbieta Laskowska (Bydgoszcz). Dotyczył on zasad ustala
nia nazw własnych w Bydgoszczy i był wynikiem prac Komisji ds. Nazew
nictwa Miejskiego, działającej przy Urzędzie Miasta w Bydgoszczy w latach
1989-1993. A. Dyszak (Bydgoszcz) objaśniał „Co mówią osobowe nazwy własne
w powieści Most Królowej Jadwigi" Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Następnie
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Małgorzata Jaracz (Bydgoszcz) przedstawiła problem „Nominacji wybranych
obiektów tzw. punktów w toponimii miejskiej Bydgoszczy”. Referat nawiązy
wał do prac zespołu pod kierunkiem śp. Łucji Marii Szewczyk, który zajmował
się toponimią miejską Bydgoszczy (M. Czaplicka, M. Jaracz, M. Czachorowska,
A. Paluszak-Bronka).
Sesję popołudniową zakończyły wystąpienia Marii Czaplickiej (Bydgoszcz)
i Andrzeja Sieradzkiego (Poznań). M. Czaplicka scharakteryzowała prace ba
dawcze Ł. Szewczyk poświęcone onomastyce, a szczególnie onomastyce literac
kiej na przykładzie książki Nazewnictwo literackie w twórczości Adama Mickie
wicza, natomiast A. Sieradzki scharakteryzował antroponimy w utworach
dramatycznych Jerzego Szaniawskiego.
W konferencji uczestniczyło wielu gości i znajomych śp. Łucji Szewczyk,
jak również Jej studenci i magistranci. Przygotowywana do druku księga konfe
rencyjna ma uczcić pamięć zmarłej Łucji M. Szewczyk.
Dobrze się stało, że zorganizowano tę konferencję. Tego typu spotkania
sprawiają, że możemy raz jeszcze zadumać się nad ulotnością ludzkiego życia
i nad celowością ponoszonego na co dzień trudu pracy i trwałością jej efektów.
Maria Czaplicka (Bydgoszcz)

