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I. Rzeszów, ziemia rzeszowska, sandomiersko-tarnobrzeska, dębicko-mielecka 
 

obszary 

tematyczne 

przykłady 

 
epoki 

staropolskie i 

oświecenie 

 
Wincenty Kadłubek (ok. 1160‒1223), Jan Długosz (1415‒1480), Mikołaj z 

Hussowa (ok. 1475‒ok. 1533), Mikołaj Rej (1505‒1569)1, Jerzy z Tyczyna 

(ok. 1510‒1591), Sebastian Petrycy z Pilzna (1554‒1626), Jan Papczyński 

(1631‒1701), Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642‒1702), Jan Damascen 

Kaliński (1664‒1726), Józef Kazimierz Madejski h. Poraj (1691‒1746), 

Elżbieta Drużbacka (1698‒1765), Stanisław Konarski (1700‒1773), Norbert 

Jodłowski (1724‒1793), Józef Pomorzkant (1736‒1823), Stanisław 

Trembecki (1739‒1812), Jerzy Karoli (Caroli, 1739‒1825), Hugo Kołłątaj 

(1750‒1812), Kajetan Karniewski (1754‒1782), Józef Konstanty 

Bogusławski (1754‒1819), Kajetan Kamieński (1758‒1842), Wojciech 

(Albert) Mier (1759–1831), Jan hr. Potocki (1761‒1815), Józef Morelowski 

(1774‒1845), Jan Feliks Tarnowski (1777‒1842), Józef Sygiert 

(1780‒1804), Wincenty Reklewski (1786–1812), Walenty Gurski (?‒1832) … i 

inni 

 
 
XIX wiek 

 
Stanisław Jachowicz (1796‒1857), Ludwik Nabielak (1804‒1883), Franciszek 

Mejer (1808‒1899), January Poźniak (1809‒1883), Franciszek Dydacki 

(1815‒1894), Szczęsny Jan Morawski (1818‒1898), Julian Maciej Goslar 

(1820–1852), Jan Rak (1820‒1909), Edward Dembowski (1822‒1846), Józef 

Krukowski (1828‒1900), Ludwik Powidaj (ok. 1830‒1882), Henryk Stroka 

(1839‒1896), Juliusz Feliks Starkel (1840‒1918), Jan Słomka (1842‒1932), 

Anna Potocka z d. Działyńska (1846‒1926), Franciszek Magryś 

(1846‒1934), Leon Rajss (1850‒1901), Andrzej Janocha ps. Kwiatosław z 

Łysej Góry (1855‒1921), Julian Antoni Łukaszewicz (1857‒1937), Maria 

Wysłouchowa (1858‒1905), Aleksander Piątkiewicz ps. Al P. (1869‒1920), 

Ferdynand Kuraś (1871‒1929), Bogusław Butrymowicz (1872‒1965), 

Zdzisław Grodecki ps. Głogowczyk (1872‒1931), Jerzy Żuławski (1874‒1915), 

Jan August Kisielewski (1876‒1918), Kazimierz Bielański (1876–1927), 

Adam Kłodziński (1877‒1945) … i inni 

 

                                                           
1 Wyróżniono nazwiska osób, których twórczość zostanie omówiona w czasie konferencji. 
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XX‒XXI wiek  

 
Waleria Szalay-Groele (1879‒1957), Zygmunt Jan Kisielewski (1882‒1942), 

Jan Sudoł (1882–1964), Arnold Szyfman (1882‒1867), Michalina Janoszanka 

(1884‒1952), Juliusz Kaden-Bandrowski (1885‒1944), Jan Wiktor 

(1890‒1967), Józef Bieniasz (1892‒1961), Wiktor Józef Kazimierz 

Przecławski ps. Stanisław L. Liciński (1894‒1940), Janina Zabierzewska-

Żelechowska (1894‒1973), Stanisław Młodożeniec (1895‒1959), Józef Kret 

(1895‒1982), Franciszek Lipiński „Gozdawa” (1896–1983), Henryk Stefan 

Ordęga-Różnicki (1896‒1972), Władysław Kamiński (1897‒1944), Jerzy 

Zbigniew Ostrowski (1897‒1942), Mieczysław Jagoszewski (1897–1987), 

Walenty Kunysz (1898‒1983), Roman Turek (1898‒1982), Jan Brzoza 

(1900‒1971), Romuald Pitera ps. Ratepi (1901‒1967), Julian Przyboś 

(1901‒1970), Kazimierz Marian Gołba ps. Jerzy Róg (1904‒1952), Izydora 

Dąmbska (1904–1983), Jalu Kurek (1904‒1983), Stanisław Marian Jerschina 

ps. Jerszyna (1905‒1959), Władysław Samek (1907–1941), Maria 

Siedmioraj (1907‒1977), Weronika Wilbig-Jagusztyn ps. Hanka (1908‒1986), 

Wojciech Skuza (1908‒1942), Stanisław Piętak (1909‒1964), Franciszka 

Reizer (1909‒2008), Tadeusz Hollender (1910‒1943), Jan Kalinka 

(1910‒1966), Stanisław Telega (1911‒1988), Stanisław Stefan Gębala 

(1911‒1982), Jan Bielatowicz (1913‒1965), Jan Bolesław Ożóg 

(1913‒1991), Jan Maria Gisges (1914‒1983), Tadeusz Sokół (1914‒1980), 

Wilhelm Mach (1916‒1965), Julian Kawalec (1916‒2014), Franciszek Gil 

(1917‒1960), Jan Łopuski (1917), Maria Puterka-Maderowa (1917‒2008), 

Maria Anna Jarochowska (1918‒1975), Joanna Jadwiga Nowak (1919‒1985), 

Jerzy Pleśniarowicz (1920‒1978), Gerard Górnicki (1920‒2008), Miron 

Białoszewski (1922‒1983), Władysław Strumski (1922‒1990), Bogusław 

Kogut (1925‒1987), Jan Łysakowski (1926‒2008), Jan Grygiel (1926‒2008), 

Jerzy Nawrocki (1926‒1990), Ludmiła Pietruszkowa (1926‒1999), Jan 

Darowski (1926‒2008), Emil Granat (1928‒1992), Zbigniew Domino (1929), 

Zbigniew Krempf (1929‒1998), Tomasz Jurasz (1929‒2016), Mieczysław 

Działowski (1930‒2017), Tadeusz Kubas (1932‒2003), Wiesław Myśliwski 

(1932), Bogdan Loebl (1932), Bogumiła Grzędzielska-Walawska ps. Bega 

(1932‒1970), Czesław Piotr Kondraciuk (1933), Jerzy Kosiński (1933‒1991), 

Włodzimierz Kłaczyński (1933), Bogdan Chorążuk (1934), Stanisław 

Grochowiak (1934–1976), Mieczysław Mularski (1934), Adam Żuchowski 

(1934), Wiesław Kulikowski (1935), Czesław Sowa-Pawłowski (1935‒2006), 

Marian Berkowicz (1935–2012), Kazimierz Orłoś (1935), Marian Adam 

Kasprzyk (1936), Anna Nowak (1936–2009), Barbara Tondos (1936‒2012), 

Tadeusz Piekło (1936‒2007), Leon Józef Chrapko (1937), Ryszard Głowacki 

(1937), Krystyna Rodowska (1937), Regina Schönborn (1937–2014), Ryszard 

Marek Groński (1939), Janusz Kapuściński (1939‒2016), Wojciech Kawiński 

(1939), o. Cherubin Pająk (1940‒2006), Krystyna Bęczkowska (1940–2016), 

Władysław Włoch (1941), Bogusław Kierc (1943), Janina Krawczyk-Włoch 

(1943), Adam Gruszka (1946‒1984), Andrzej Żmuda (1946), Marek Harny 

(1946), Wiesław Niemcewicz (1946), Ewa Stanisława Barańska 

(1947‒2017), Rena Marciniak (1947), Stanisław Rząsa (1948), Adam 

Decowski (1948), Kazimierz Biculewicz (1948), Anna Kryda-Borejko (1949), 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1897
https://pl.wikipedia.org/wiki/1987
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Marek Pękala (1949), Jan Stępień (1949), Wiesław Zieliński (1949), Dorota 

Kozioł (1951), Zbigniew Janusz (1951), Edward Guziakiewicz (1952), Jerzy 

Mamcarz (1952), Stanisława Kopiec (1953‒2012), Jan Robak (1954), 

Kazimierz Trela (1954), Wiesław Kot (1955), Jerzy Janusz Fąfara (1956), 

Krystyna Lenkowska (1957), Stanisław Aleksander Nowak (1958), Andrzej 

Salnikow (1960), Janusz Koryl (1962), Stanisław Dłuski (1962), Alicja 

Ungeheuer-Gołąb (1962), Grzegorz Kociuba (1963), Mariusz Kalandyk 

(1963), Roman Misiewicz (1964), Janusz Pasterski (1964), Zbigniew Kudej 

(1966), Magdalena Zimny-Louis (1966), Aleksandra Piguła (1960), Paweł 

Przywara (1968), Ewa Chruściel (1972), Agnieszka Czachor (1976), Jacek 

Świerk (1981), Janusz Radwański (1984), Piotr Durak (1985), Natalia Sońska 

(1993), Aniela Brudek, Teresa Elżbieta Pyzik … i inni 

 

 
teatr, nauka, 
stowarzyszenia, 
czasopisma  

Antoni Wacław Betański (1715‒1786), Onufry Kopczyński (1735‒1817), 

Julian Klaczko właśc. Lejb Jehuda (1815‒1888), Stanisław Tarnowski 

(1837‒1917), Emil Kałużniacki (1845‒1914), Roman Maurer (1852‒1884), 

Michał Stanisław Głowacki ps. Świętopełk (1804‒1846), Szymon Matusiak ps. 

Szymon Stępień (1854‒1922), Leon Emil Magierowski (1861‒1915), 

Aleksander Saloni (1866‒1937), Wanda Siemaszkowa (1867‒1947), Michał 

Janik (1874‒1948), Jan Pęckowski (1874‒1959), Stanisław Pigoń 

(1885‒1968), Julian Krzyżanowski (1892‒1976), Franciszek Kotula 

(1900‒1983), Stefan Inglot (1902‒1994), Franciszek Frączek ps. Słońcesław z 

Żołyni (1908‒2006), Gabriel Brzęk (1908–2002), Tadeusz Kantor 

(1915‒1990), Aleksander Krawczuk (1922), Józef Szajna (1922‒2008), 

Roman Kaleta (1924‒1989), Zdzisław Niedziela (1930‒2010), Andrzej 

Drawicz (1932–1997), Jerzy Grotowski (1933‒1999), Kazimierz Braun (1936), 

Bogusław Kotula (1938), Józef Flach ps. Józef Foleński (1941), Jan 

Ciechanowicz (1946), Marek Czarnota (1949‒2014), Andrzej Potocki (1964), 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, polonistyka rzeszowska, „Prometej”, „Profile”, 

„Widnokrąg”, „Fraza”, „Nowa Okolica Poetów”, Regionalne Stowarzyszenie 

Twórców Kultury w Rzeszowie, Oddział Rzeszowski Związku Literatów 

Polskich, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w 

Rzeszowie, Mielecka Grupa Literacka SŁOWO, Podkarpacka Izba Poetów, 

Stowarzyszenie Literackie Witryna w Stalowej Woli, Grupa Literacka DRAGA, 

Klub Leżajskich Poetów NA MARGINESIE … itp. 

 
 

II. Przemyśl, ziemia przemyska, sanocko-krośnieńska, dukielsko-jasielsko- 

      gorlicka, przeworsko-lubaczowsko-jarosławska, Beskid Niski, Bieszczady 

 

obszary 

tematyczne 

przykłady 

 
epoki 

staropolskie i 

 
Bartłomiej z Jasła (ok. 1360‒1407), Grzegorz z Sanoka (1407‒1477), 

Władysław z Gielniowa (1440‒1505), Paweł z Krosna (1470‒1517), 

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Literackie-Witryna-w-Stalowej-Woli-215844491876688/?fref=nf
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oświecenie Rozmyślanie przemyskie (ok. 1500), Marcin Kromer (1512‒1589), Stanisław 

Orzechowski (1513‒1566), Piotr Skarga (1536‒1612), Bálint Balassi (1554–

1594), Mikołaj Sęp Szarzyński (ok. 1550‒ok. 1581), Piotr Ciekliński 

(1558‒1604), Jan Szczęsny Herburt (1567‒1616), literatura 

sowizdrzalska, Jan Frankiewicz (Francisciadesa) z Pilzna (przełom XVI i 

XVII wieku),  Jan z Kijan (przełom XVI i XVII wieku), Walenty Aleksander 

Szlachtowicz (Szlachtowic, przełom XVI i XVII wieku), Szymon Wędzicki 

(przełom XVI i XVII wieku), Antonin z Przemyśla (? –1619), Maciej Ignacy 

Tłuczyński (1606–1684), Andrzej Maksymilian Fredro (1620‒1679), Jan 

Andrzej Morsztyn (1621‒1693), Wacław Potocki (1625‒1696), Michał 

Jurkowski (1682–1758[9]), Gracjan Józef Piotrowski (1724‒1785), Ewaryst 

Andrzej Kuropatnicki (1734–1788), Ignacy Krasicki (1735‒1801), 

Franciszek Karpiński (1741‒1825), Julian Ursyn Niemcewicz 

(1758‒1841) i krąg Sieniawy, Franciszek Siarczyński (1758‒1829), 

Konrad Kawalewski (1758‒1832), Franciszek Faygiel (1777‒1836) … i inni 

 

 
XIX wiek 

 
Franciszek Wiktor Dmochowski (1780–ok. 1850), Józef Franciszek 

Królikowski (1781–1839), Józef Bonawentura Załuski (1787‒1866), Izaak 

Erter (1792–1851), Józef Gwalbert Pawlikowski (1792‒1852), Aleksander hr. 

Fredro (1793‒1876), Jan Kanty Podolecki – „Jaśko z Beskidu” (1800‒1855), 

Franciszek Ksawery Prek (1801‒1863), Seweryn Goszczyński (1801‒1876), 

Stanisław Jaszowski (1803–1847), Maria Pomezańska (1806‒1862), Wincenty 

Pol (1807‒1872), Józef Ignacy Kraszewski (1812‒1887), Kazimierz Józef 

Turowski (1813‒1874), Jan Zachariasiewicz (1823‒1906), Zygmunt 

Kaczkowski (1825‒1896), Marian Gorzkowski (1830–1911), Juliusz 

Turczyński (1833–1913), Albert Gąsiorowski (1840–1888), Maria 

Konopnicka (1842‒1910), Kazimierz Chłędowski (1843‒1920), Maria 

Bartusówna (1854‒1885) … i inni 

 

 
XX‒XXI wiek 

 
Iwan Franko (1856‒1916), Jan Gwalbert Pawlikowski (1860–1939), Ułana 

Krawczenko (1860–1947), Lazar (Lazer) Szymon Menachem (1864–1932), 

Józef Wiśniowski (1878–1942), Edward Leszczyński (1880‒1921), Ludwik 

Eminowicz (1880‒1946), Roman Jaworski (1883‒1944), Kornel Makuszyński 

(1884‒1953), Geze Gyoni (1884‒1917), Stefan Grabiński (1887‒1936), 

Michał Gwalbert Pawlikowski (1887‒1970), Józef Mączka (1888–1918), 

Wiktoria Wołoszyn (1888–1972), Jerzy Niementowski (1889‒1918), Tadeusz 

Bystrzycki (1889‒1940), ks. Franciszek Błotnicki (1890‒1952), Józef 

Kapuściński  (1895–1967), Beata Obertyńska (1898‒1980), Leon (Adam) 

Przemski – do 1939 roku: Löw Chaim Fajwel (Feiwel, 1901–1976), Stefan 

Wyszyński (1901–1981), Isaac Bashevis Singer (1902‒1991), Jadwiga 

Gamska-Łempicka (1903‒1956), Tymon Terlecki (1905‒2000), Benzion 

Katz (1907–1968), Zygmunt Mycielski (1907‒1987), Bohdan Ihor Antonycz 

(1909‒1937), Wincenty Cygan (1916–1998), Tadeusz Hołuj (1916–1985), 

Ewa Szelburg-Zarembina (1916–1986), Kalman Segal (1917‒1980), Marian 

Pankowski (1919‒2011), Roman Bratny (1921–2017), Jan Gerhardt (1921–

https://pl.wikipedia.org/wiki/1734
https://pl.wikipedia.org/wiki/1788
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1971), Zofia Bystrzycka (1922‒2011), Przemysław Bystrzycki 

(1923‒2004), Jerzy Dunin-Brzeziński ps. „Karo” (1924‒2006), Albin Pietrus 

(1924–2003), Józef Janowski (1928), Tadeusz Śliwiak (1928–1994), Jerzy 

Janicki (1928‒2007), Bronisława Betlej (1928–2017), Zbigniew Prostak 

(1930–2015), Jan Zych (1931‒1995), Anna Strońska (1931‒2007), Jerzy 

Harasymowicz (1933‒1999), Jan Szelc (1935–2008), Wiesław Koszela 

(1936‒1993), Leon Józef Chrapko (1937), Ryszard Głowacki (1937), Edward 

Stachura (1937–1979), Jan Czopik-Leżachowski (1938–1977), Adam 

Janusz Bień (1939‒1979), Zyta Oryszyn (Zyta Anna Kaczyńska, 1940), Józef 

Kurylak (1942), Augustyn Baran (1944‒2010), Kazimierz Ivosse (1944), 

Aleksander Migo (1946), Janusz Gołda (1948), Janusz Szuber (1947), Ryszard 

Szociński (1947), Wacław Turek (1947), Adam Ziemianin (1948), Jędrek 

Wasielewski Połonina (1949‒1995), Wiesława Kwinto-Koczan (1950), Jan 

Tulik (1951), Wojciech Jerzy Belon (1952‒1985), Mariusz Jerzy Olbromski 

(1955), Aleksander Jasicki (1956), Ryszard Hop (1959), Andrzej Stasiuk 

(1960), Jan Belcik (1960), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962), s. Dawida 

Ryll (1962), Wiesław Hop (1963), Jerzy Gronkiewicz (1965), Mirosław Welz 

(1966), Maria Gibała (1967), Robert Czop (1968), Artur Andrus (1971), 

Stefan Darda (1972), Krzysztof Kwasiżur (1973), Dawid Kornaga (1975), 

Magdalena Skubisz (1978), Jola Jarecka (1979), Halina Halszka Więcek, Rafał 

Dominik, Krzysztof Wiktowowicz, Konrad Janczura … i inni 

 
 
teatr, nauka, 

stowarzyszenia, 

czasopisma  

 
Kazimierz Józef Turowski (1813–1874), Paweł Jeleń (1813–1888), św. Józef 

Sebastian Pelczar (1842–1924), Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra 

Fredry „Fredreum” w Przemyślu (1869), Bronisław Gubrynowicz 

(1870‒1933), Karol Irzykowski (1873‒1944), Michał Janik (1874‒1948), 

Andrzej Baumfeld-Boleski (1887–1965), Ryszard Ordyński (Blumenfeld, 

1878–1953), Stefan Jaracz (1883–1945), Kazimierz Kolbuszewski 

(1884‒1943), Hugo Steinhaus (1887‒1972), Stanisław Kolbuszewski 

(1901‒1965), Stanisław Jodłowski (1902–1979), Stefania Skwarczyńska 

(1902‒1988), Mojżesz Altbauer (1904–1998), Maria Grzędzielska 

(1906‒2000), Józef Garbacik (1907–1976), TPN w Przemyślu (1909), Roman 

Reinfuss (1910‒1988), Jerzy Starnawski (1922‒2012), Roman Sobol 

(1926‒1982), Jerzy Bartmiński (1939), Stanisław Kryciński (1954), Krzysztof 

Potaczała, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy (1990), Klub Inicjatyw 

Kulturalnych w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 

Grupa Literacka  „Zniesienie” (1969–1976), polonistyka przemyska, 

Przemyska Wiosna Poetycka, „Strych Kulturalny”, „Przemyski Przegląd 

Kulturalny”, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, 

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu, 

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (oddziały w Krośnie, 

Jarosławiu, Przemyślu i Przeworsku) … itp. 
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Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

Rzeszów – Przemyśl, 24‒26 kwietnia 2018 r. 

 

PROGRAM 
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CZĘŚĆ RZESZOWSKA 

 
W razie jakichkolwiek kłopotów z dotarciem do miejsca zakwaterowania lub 

miejsca obrad prosimy o kontakt telefoniczny pod jeden z numerów: 

Marek Nalepa: 607995274 

Jolanta Kowal: 608581266 

Grzegorz Trościński: 885301095 
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23 kwietnia 
od godz. 15oo – zakwaterowanie uczestników konferencji w Hotelu Prezydenckim,  

ul. Podwisłocze 48, 35–309 Rzeszów, nr tel. 178606500 

1830 – kolacja, Hotel Prezydencki (parter) 

1915 – spacer po starej części Rzeszowa (dla chętnych) 

 

24 kwietnia 
800 – śniadanie, Hotel Prezydencki (parter)  

 

 

LITERACKI FENOMEN PODKARPACIA 

OBRADY PLENARNE, ROZPOCZĘCIE O GODZ. 900 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, DUŻA AULA,  

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, bud. A1 (parter) 

Powitanie uczestników przez:  

JM REKTORA UR PROF. DR. HAB. SYLWESTRA CZOPKA 

DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UR DR. HAB. PROF. UR ZENONA OŻOGA 

DYREKTORA IFP UR DR HAB. PROF. UR AGNIESZKĘ MYSZKĘ 

                     PROWADZENIE prof. dr hab. Jolanta Pasterska  

                                                      dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska 

godzina referent temat uczelnia, 

instytucja 

920–940 prof. dr hab. 

Alina Nowicka-

Jeżowa 

Wacław Potocki w swojej podgórskiej 

ojczyźnie 

Uniwersytet 

Warszawski 

940–1000 dr hab. prof. UR 

Agnieszka 

Myszka 

Podkarpacie w polskich badaniach 

językoznawczych 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1000–1020 prof. dr hab. 

Andrzej 

Sulikowski 

Literacki fenomen Podkarpacia.  

Od Wacława Potockiego do Janusza Szubera 

Uniwersytet 

Szczeciński 

1020–1100 przerwa kawowa 

1100–1120 prof. dr hab. 

Jan Okoń 

Wychowanie obywatelskie przez teatr w 

kolegiach jezuickich regionu Podkarpacia w 

XVI–XVIII w. 

 

Wyższa Szkoła 

Europejska. im. 

ks. Józefa 

Tischnera w 

Krakowie 

1120–1140 prof. dr hab. 

Bogusław Dopart 

Między Kombornią a Błażową błądząc... 

Wokół pamiętników Stanisława Pigonia i 

Gabriela Brzęka 

Uniwersytet 

Jagielloński 

1140–1200 prof. dr hab. 

Barbara 

Judkowiak 

Wiersze młodzieńcze profesor Izydory 

Dąmbskiej a kultura literacka dworu w 

Rudnej Wielkiej (pod Rzeszowem) 

Uniwersytet im. 

Adama 

Mickiewicza w 

Poznaniu 

1200–1245 dyskusja 
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1330–1500 – obiad, Hotel Prezydencki (parter) 

 

             SEKCJA PIERWSZA:  

STAROPOLSKIE PEJZAŻE PODKARPACIA 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 118 

               PROWADZENIE prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 dr hab. prof. 

UPH 

Antoni Czyż 

Bartłomiej z Jasła i jego esej De ignorantia. Z 

dziejów średniowiecznej prozy filozoficznej 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny w 

Siedlcach 

1550–1610 dr Dorota 

Gacka 

Paweł z Krosna i jego Panegyricus ad divum 

Stanislaum 

Instytut Badań 

Literackich Polskiej 

Akademii Nauk 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr hab. prof. 

UŚ Teresa 

Banaś-

Korniak 

„Pieszczone boginie”, „nadobne damy” i upadłe 

panny. O literackich kreacjach kobiet w 

sowizdrzalskiej liryce i satyrze z końca wieku XVI 

i pierwszej połowy XVII stulecia  

Uniwersytet Śląski 

1700–1720 dr hab. 

Dariusz 

Dybek 

Z Krosna do nieba. Anioły Macieja Ignacego 

Tłuczyńskiego 

Uniwersytet 

Wrocławski 

1720–1740 dr Anna 

Nowicka-

Struska 

„Mieszkałyśmy tam przez dwa miesiące w 

Krośnie” – o peregrynacjach zakonnic w XVII 

wieku 

Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA DRUGA: WACŁAW POTOCKI – „KRAM ROZLICZNEGO GATUNKU” 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 110 

             PROWADZENIE prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, dr Marzena Walińska 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 prof. dr hab. 

Krzysztof 

Obremski 

Realia ziemiańskiej Arkadii: Wola Łużańska. 

Wacław Potocki i Ogród nie plewiony 

 

Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

1550–1610 dr hab. 

Andrzej 

Borkowski 

Podkarpacie Wacława Potockiego (Ogród nie 

plewiony, Moralia) 

 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny w 

Siedlcach 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr hab. prof. 

UŁ Michał 

Problematyka antyturecka i antytatarska w 

twórczości podkarpackich literatów staropolskich 

Uniwersytet Łódzki 
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Kuran  

1700–1720 dr Dariusz 

Piotrowiak 

Wacław Potocki wobec konwencji gatunkowej 

stemmatu 

Uniwersytet Gdański 

1720–1740 dr hab. 

Agnieszka 

Czechowicz 

Wacław Potocki jako poeta religijny. Inspiracje i 

źródła wyobraźni 

 

Katolicki Uniwersytet 

Lubelski 

1740–1815                                                                            dyskusja 

 

              SEKCJA TRZECIA: PROWINCJA OŚWIECENIOWO-ROMANTYCZNA 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 137 

             PROWADZENIE prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 dr Katarzyna 

Kaczor-

Scheitler 

Elżbiety Drużbackiej „Snopek na polu życia 

związany przez Śmierć …” na tle średniowiecznej 

tradycji literackiej 

Uniwersytet Łódzki 

1550–1610 dr 

Aleksandra 

Norkowska 

Refleksje o życiu i śmierci w poezji Walentego 

Gurskiego 

 

Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 Anna Szmuc Czartoryscy w wybranych wierszach, listach i 

prozie wspomnieniowej Franciszka Karpińskiego  

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1700–1720 Monika 

Karpińska 

Kultura słowiańska w twórczości Wincentego 

Reklewskiego 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1720–1855 dyskusja 

 

         SEKCJA CZWARTA: SUTANNA I FRAK. OŚWIECENIOWA SWOJSKOŚĆ I UNIWERSALIZM 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 120 

             PROWADZENIE prof. dr hab. Barbara Judkowiak 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 Adam Janiec Biblioteka dziecinna, dzieło dla rozrywki młodych 

umysłu prostowania serc do cnoty i odradzania od 

występków… Kajetana Karniewskiego jako 

przykład oświeceniowej literatury dla młodzieży  

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1550–1610 Anna 

Kupiszewska 

Jan Potocki o uniwersalności idei i różnorodności 

świata 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr Agnieszka 

Kawalec 

Ksiądz Franciszek Siarczyński i jego wpływ na 

rozwój nauki i kultury w Galicji w latach 1799–

1829 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1700–1720 dr hab. prof. 

IBL PAN 

Józefa Morelowskiego poetyckie wołania do Lutni 

 

Instytut Badań 

Literackich Polskiej 
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Agata Roćko Akademii Nauk 

1720–1740 prof. dr hab. 

Roman 

Dąbrowski 

O postawie religijnej podmiotu mówiącego 

utworów Józefa Morelowskiego  

 

Uniwersytet 

Jagielloński 

1740–1815 dyskusja 

 

            SEKCJA PIĄTA: REGIONALIZM ŚWIĄTECZNY I POWSZEDNI 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny, drugie piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 216 

              PROWADZENIE dr hab. Mariusz Chrostek 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 prof. dr hab. 

Kazimierz 

Ożóg 

Język utworów Aleksandra Fredry na tle 

polszczyzny dziewiętnastowiecznej 

 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1550–1610 dr hab. 

Grzegorz 

Zając 

Młodzieńcze fabuły Józefa Ignacego 

Kraszewskiego wobec prozy powieściowej 

późnego oświecenia 

Uniwersytet 

Jagielloński 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr hab. prof. 

UR Marek 

Nalepa 

Miasta i miasteczka podkarpackie w Juliana 

Ursyna Niemcewicza podróżach historycznych po 

ziemiach polskich, między rokiem 1811 a 1828 

odbytych 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1700–1720 dr hab. prof. 

UR 

Kazimierz 

Maciąg 

Jan Sudoł – Władysław Samek – Adam Gancarz. 

Nowsze pokolenie pamiętnikarzy chłopskich i ich 

autobiografie 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1720–1740 dr hab. Anna 

Wal 

Łańcut i okolice w prozie Romana Turka 

 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA SZÓSTA: FIN DE SIÈCLE I NOWY POCZĄTEK 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 127 

               PROWADZENIE dr hab. prof. UR Roman Magryś 

godzina referent temat uczelnia,  

instytucja 

1530–1550 dr Paweł 

Wojciechowski 

Metamorfoza i ciągłość. Bogusław 

Butrymowicz – Émile Verhaeren – Anders 

Österling 

Ateneum – Szkoła 

Wyższa w Gdańsku 

1550–1610 Urszula 

Magdoń 

„Lecz jest-li ogień w iskierce…”. O twórczości 

Kazimierza Bielańskiego, leśnika, żołnierza i 

poety 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 
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1640–1700 Anna Patryło Książka narzędziem wiedzy i edukacji na 

podstawie pamiętników chłopskich z drugiej 

połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1700–1720 Remigiusz 

Kubas 

Motyw ciszy w poezji Józefa Wiśniowskiego Uniwersytet 

Rzeszowski 

1720–1740 Mateusz Kucab „Jak ten szekspirowski sen”. Dramaty Józefa 

Wiśniowskiego wobec poetyki młodopolskiej 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA SIÓDMA: GEOPODKARPACIE 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 102 

               PROWADZENIE prof. dr hab. Jarosław Ławski 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 Joanna 

Sarnecka 

Kalman Segal – literatura jako pamięć miejsca. 

Między twórczością a pamięcią  

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1550–1610 Presila 

Grzymek 

Poiesis jako przestrzeń i mapa. Analiza twórczości 

Juliana Przybosia  

Uniwersytet 

Jagielloński 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr hab. prof. 

UR Janusz 

Pasterski 

Poezja tułacza i emigracyjna Stanisława 

Młodożeńca  

 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1700–1720 dr hab. 

Elżbieta 

Mazur 

Przestrzeń i miejsce w poezji Emila Granata Uniwersytet 

Rzeszowski 

1720–1740 dr hab. prof. 

UR Alicja 

Jakubowska-

Ożóg 

Motywy autotematyczne w poezji Janusza Szubera Uniwersytet 

Rzeszowski 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA ÓSMA: POETYCKIE ROZBŁYSKI. POMIEDZY OBSCENĄ A „NIEBIESKĄ WSIĄ” 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 101 

               PROWADZENIE dr Grażyna Różańska 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 dr Ewelina 

Radion 

Obowiązek, szarość, nic i wszystko. O poezji 

Marka Pękali 

 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1550–1610 Krzysztof 

Socha 

Mieczysław Jagoszewski – przyczynek do biografii Uniwersytet 

Rzeszowski 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr hab. prof. „obroża mego widnokręgu” (Modlitwa do psiej Uniwersytet 
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UKSW Anna 

Szczepan-

Wojnarska 

gwiazdy). Granice i labirynty w poezji Stanisławy 

Kopiec 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

1700–1720 dr hab. prof. 

UR Zenon 

Ożóg 

Religijne źródła poezji Stanisławy Kopiec Uniwersytet 

Rzeszowski 

1720–1740 Wiesław 

Setlak 

Uwikłania i napięcia. O kulturowej poezji 

Mariusza Kalandyka 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA DZIEWIĄTA: IMIGRANCI – EMIGRANCI 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 125 

               PROWADZENIE dr Nina Taylor-Terlecka 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 dr Zofia 

Brzuchowska 

Pisarstwo Ewy Barańskiej jako proza 

interwencyjna 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1550–1610 prof. dr hab. 

Jolanta 

Pasterska 

Sagi polskie Magdaleny Zimny-Louis Uniwersytet 

Rzeszowski 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 Emilia 

Wikarska 

Miasta Tymona Terleckiego Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

1700–1720 dr hab. Rafał 

Moczkodan 

Książeczka Jana Bielatowicza jako świadectwo 

pamięci 

 

Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

1720–1755 dyskusja 

 

              SEKCJA DZIESIĄTA: POEZJA I PROZA „PO PRZEMIANIE” (PO 1989 ROKU)  

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, drugie piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 202 

               PROWADZENIE dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek  

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 prof. dr hab. 

Oksana 

Weretiuk 

Emancypacja pamięci wysiedlonych Łemków w 

prozatorskiej twórczości Andrzeja Stasiuka 

 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1550–1610 dr hab. prof. 

UP Marek 

Karwala 

Twórczość poetycka Marii Gibały Uniwersytet 

Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji 

Narodowej 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr Stanisław 

Dłuski 

Poezja Podkarpacia po 1989 roku. Rekonesans Uniwersytet 

Rzeszowski 
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1700–1720 dr Jan 

Wolski 

Blask wspomnień – teraźniejszość doznań. 

Twórczość Mariusza  Olbromskiego 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1720–1740 Tomasz 

Kasza 

Rola tajemnicy w kreacji świata przedstawionego 

na przykładzie opowiadań Agnieszki Czachor 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA JEDENASTA: KRĄG BYSTRZYCKICH 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 126 

               PROWADZENIE prof. dr hab. Bogusław Dopart 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 dr hab. prof. 

UR Maria 

Krauz 

Polak, Redaktor, Kolega – o zbiorze dedykacji 

prywatnych Przemysława Bystrzyckiego 

 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1550–1610 dr Alicja 

Przybyszewska 

Spuścizna literacka Przemysława Bystrzyckiego 

w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu 

 

Biblioteka 

Raczyńskich w 

Poznaniu 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr Krzysztof 

Tochman 

Rozpracowanie Przemysława Bystrzyckiego 

przez komunistyczny aparat represji (1945–

1989) 

 

Instytut Pamięci 

Narodowej, Oddział 

w Rzeszowie 

1700–1720 Waldemar 

Wiglusz 

Medyka  Pawlikowskich w powieści 

Przemysława Bystrzyckiego  

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w 

Przemyślu 

1720–1740 dr hab. Agata 

Paliwoda 

„Rachunki ubiegłego życia”. O prozie 

wspomnieniowej Zofii Bystrzyckiej 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA DWUNASTA: EDYTORSTWO I KRYTYKA LITERACKA 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, pierwsze piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 103 

               PROWADZENIE dr Krystyna Krawiec-Złotkowska 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 dr Magdalena 

Bober-

Jankowska 

Problemy edytorskie poezji Hugona Kołłątaja. 

Rekonesans 

Uniwersytet 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

1550–1610 Paulina 

Podolska 

Związki literacko-muzyczne w świetle rozpraw 

teoretycznych Józefa Franciszka Królikowskiego 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (pierwsze piętro) 

1640–1700 dr hab. Anna 

Janicka 

Stefania Skwarczyńska jako krytyk literacki Uniwersytet w 

Białymstoku 

1700–1720 prof. dr hab. Dorobek literacki Jerzego Pleśniarowicza (1920– Uniwersytet 
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Krzysztof 

Pleśniarowicz 

1978). Projekt wydawniczy Pism zebranych 

 

Jagielloński 

1720–1740 dr Arkadiusz 

Luboń 

Praktyka i teoria przekładu poetyckiego w 

twórczości Krystyny Lenkowskiej 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1740–1815 dyskusja 

 

             SEKCJA TRZYNASTA: ANIMATORZY I PASJONACI. REGIONALNE INSTYTUCJE KULTURY 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

(budynek główny A1, drugie piętro) 

al. Rejtana 16c, 35–959 Rzeszów, SALA NR 201 

               PROWADZENIE dr Wojciech Maryjka 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1530–1550 Janusz 

Chojecki 

Aktywność literatów w organizacjach 

pozarządowych na przykładzie miasta Mielec 

 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Mieleckiej im.  

W. Szafera w Mielcu 

1550–1610 Aleksandra 

Piguła 

Krótkie formy literackie w twórczości mieleckich 

poetów 

 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Mieleckiej im.  

W. Szafera w Mielcu 

1610–1640 przerwa kawowa, SALA NR 124 (I piętro) 

1640–1700 Józef 

Kawałek 

Dorobek literacki Regionalnego Stowarzyszenia 

Twórców Kultury w Rzeszowie (1980–2017) 

 

Regionalne 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury w 

Rzeszowie 

1700–1720 Barbara 

Śnieżek 

Życie literackie RSTK w 2017 roku.  Antologia 

Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszowie 

 

Regionalne 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury w 

Rzeszowie 

1720–1755 dyskusja 

 

19.00 – uroczysta kolacja, Hotel Prezydencki (parter) 
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25 kwietnia 

 

WYCIECZKA  

Etniczno-kulturowe – wybrane – atrakcje Podkarpacia 
 

730 – śniadanie, Hotel Prezydencki (parter) 

 

Wyjazd o godz. 830 spod Hotelu Prezydenckiego 

 

PROGRAM RAMOWY 

 

830–1130  

Sakralne budownictwo drewniane Podkarpacia 

 kościół pw. Wszystkich Świętych we wsi Blizne – gotycka, drewniana świątynia z 

połowy XV wieku  

 kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie – największy 

gotycki drewniany kościół w Europie i jedna z najstarszych konstrukcji zrębowej 

w Polsce 

 cerkiew Przemienienia Pańskiego w Czerteżu – drewniana greckokatolicka 

świątynia bojkowska 

1145–1330 

Wieloetniczna kultura ludowa Podkarpacia 

 Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – największy skansen w Polsce, jedno 

z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie 

 

1345–1445 – obiad 

Hotel*** i Restauracja Bona, ul. Białogórska 47, 38–500 Sanok, nr tel. 134646505, adres e-

mail: hotel@bonasanok.pl 
 

1700–1750 

Pałace i zamki Podkarpacia  

Krasiczyn – perła renesansu (park, dziedziniec) 

 

1830 – kolacja w Hotelu Gloria 

 

Zakwaterowanie wg list 

Hotel Gloria, ul. Sybiraków 31, 37–700 Przemyśl, nr tel. 166782282 

Hotel Trojka, ul. Lwowska 20, 37–700 Przemyśl, nr tel. 166787988 

Kampus PWSW w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37–700 Przemyśl 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerte%C5%BC_%28powiat_sanocki%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_obrz%C4%85dku_bizantyjsko-ukrai%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_bojkowska
mailto:hotel@bonasanok.pl
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CZĘŚĆ PRZEMYSKA 
 

 

W razie jakichkolwiek kłopotów z dotarciem do miejsca zakwaterowania lub obrad 

prosimy o kontakt telefoniczny pod jeden z numerów: 

 

Agnieszka Gocal: 667263007 

Marek Nalepa: 607995274 

Jan Zięba: 698491375 

 

26 kwietnia 

 
745 – śniadanie w miejscach zakwaterowania; osoby zameldowane w Kampusie PWSW   

           korzystają z posiłku w stołówce mieszczącej się w Kolegium Nowym 

 

830 – wyjazd spod hoteli do miejsca obrad 

 

PODKARPACIE Z BLISKA I DALEKA 

OBRADY PLENARNE, ROZPOCZĘCIE O GODZ. 900 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, 

37–700 Przemyśl, Kolegium Wschodnie, aula 

Powitanie uczestników przez:  

JM REKTORA PWSW DR. PAWŁA TREFLERA  

DYREKTORA IH PWSW DR. JANA ZIĘBĘ 

       PROWADZENIE prof. dr hab. Andrzej Sulikowski 

godzina referent temat uczelnia, 

instytucja 

920–940 prof. dr hab. 

Maria 

Wichowa 

Antonina z Przemyśla Różaniec pospolicie różany 

wianek najświętszej Panny Maryjej Matki Bożej. 

Rekonesans badawczy 

Uniwersytet 

Łódzki 

940–1000 prof. dr hab. 

Bernadetta 

Kuczera-

Chachulska 

Podkarpacie jako „miejsce poezji”. Próba 

wstępnej syntezy 

Uniwersytet 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

1000–1020 prof. dr hab. 

Piotr Borek 

Formuliczność w testamentach mieszczan 

przemyskich XVII stulecia 

 

Uniwersytet 

Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji 

Narodowej 

1020–1100 przerwa kawowa 

1100–1120 prof. dr hab. 

Krystyna 

Stasiewicz 

Nieprzywiązana rzemieniem do Rzemienia. 

Podkarpackie przygody Elżbiety Drużbackiej (3 

maja 1698–14 marca 1765) 

Uniwersytet 

Warmińsko-

Mazurski 
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1120–1140 dr Nina 

Taylor-

Terlecka 

Ludzie Medyki w pisarstwie Tymona Terleckiego University of 

Oxford 

1140–1200 prof. dr hab. 

Roman 

Mazurkiewicz 

Mirona Białoszewskiego poetycka mapa 

Podkarpacia 

Uniwersytet 

Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji 

Narodowej 

1200–1300 dyskusja 

 

1315–1415 – obiad w Restauracji C.K. Monarchia, ul. Aleksandra Puszkina 18, 37–700 

Przemyśl,  nr tel. 166788444 

 

           SEKCJA PIERWSZA: STAROPOLSKIE I OŚWIECENIOWE KONFESJE 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37–700 Przemyśl, Kolegium Wschodnie, SALA NR 2 (parter) 

            PROWADZENIE prof. dr hab. Maria Wichowa 

godzina referent temat uczelnia,  

instytucja 

1430–1450 dr Anna 

Kochan 

Jeszcze do interpretacji utworów Mikołaja 

Sępa Szarzyńskiego 

Uniwersytet Wrocławski 

1450–1510 dr Marcin 

Pliszka 

Odmiany czasu w poezji Mikołaja Sępa 

Szarzyńskiego i Sebastiana Grabowieckiego 

 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny w 

Siedlcach 

1510–1525                                                           przerwa  

1525–1545 dr 

Krystyna 

Krawiec-

Złotkowska 

„Ten nasz dom – ciało…”. Ontyczne i 

aksjologiczne dylematy Mikołaja Sępa 

Szarzyńskiego 

 

Akademia Pomorska w 

Słupsku 

1545–1605 Aleksandra 

Smusz 

Poezja religijna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 

w świetle egzystencjalizmu  

 

Uniwersytet Rzeszowski 

1605–1625 dr 

Agnieszka 

Gocal 

Działalność kaznodziejska i zakonna 

przemyskiego franciszkanina ks. Konrada 

Kawalewskiego (1758–1832) 

Państwowa Wyższa 

Szkoła 

Wschodnioeuropejska  

w Przemyślu 

1625–1645                                                            dyskusja 

 

                 SEKCJA DRUGA:  

PROBLEMY POGRANICZA. KULTUROWE, NARODOWE I STANOWE TOŻSAMOŚCI 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37–700 Przemyśl, Kolegium Wschodnie, SALA NR 9 (parter) 

               PROWADZENIE prof. dr hab. Piotr Borek 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1430–1450 Justyna Gente Ruthenus, natione Polonus? Kwestie Uniwersytet 
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Gałuszka narodowościowe i etniczne w twórczości 

literackiej Jana Szczęsnego Herburta  

Jagielloński 

1450–1510 dr Marzena 

Walińska 

„Szlachectwo nie znosi wzgardy”. O Nauce 

dobromilskiej Jana Szczęsnego Herburta 

Uniwersytet Śląski 

1510–1525                                                                        przerwa 

1525–1545 dr hab. Jerzy 

Kroczak 

Staropolskie relacje o cudach w Jarosławiu Uniwersytet 

Wrocławski 

1545–1605 Justyna 

Kruk-Siwiec 

Stan chłopski w programie politycznym 

Stanisława Orzechowskiego 

Uniwersytet 

Jagielloński 

1605–1625 dr hab. prof. 

KUL Wiesław 

Pawlak 

 Terra Premisliensis – terra Mariana? Katolicki Uniwersytet 

Lubelski 

1625–1645                                                                        dyskusja 

 

              SEKCJA TRZECIA: POMIĘDZY JASTRZĘBNIKAMI A DUBIECKIEM 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37–700 Przemyśl, Kolegium Wschodnie,  

SALA NR 114 (pierwsze piętro) 

              PROWADZENIE dr Aleksandra Norkowska 

godzina referent temat uczelnia, 

instytucja 

1430–1450 dr hab. 

Renata Ryba 

Ignacego Krasickiego uwagi o karierze dworskiej Uniwersytet Śląski 

1450–1510 dr hab. prof. 

UJK Jerzy 

Winiarski 

Wojna chocimska Ignacego Krasickiego jako utwór 

współczesny. Zagadnienia genezy, idei i 

komunikacji tekstu 

Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w 

Kielcach 

1510–1525                                                                           przerwa 

1525–1545 dr hab. 

Mariusz 

Chrostek 

Ignacy Krasicki w badaniach lwowskich 

polonistów 

 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1545–1605 prof. dr hab. 

Tomasz 

Chachulski  

Miejsca Franciszka Karpińskiego Uniwersytet 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

1605–1625 dr Maria 

Janoszka 

Szermować słowem. Żywioł polemiki w 

twórczości Stanisława Trembeckiego 

Uniwersytet Śląski 

1625–1645                                                                            dyskusja 

 

             SEKCJA CZWARTA: FREDROWIE – PODKARPACCY CYNCYNACI – „POKOLENIE KLĘSKI” 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, Kolegium Wschodnie, 37–700 Przemyśl,  

SALA NR 118 A (pierwsze piętro) 

            PROWADZENIE dr hab. prof. UR Roman Magryś 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1430–1450 dr hab. 

Adam 

Andrzej Maksymilian Fredro (1620–1679) – 

wielki pisarz, „średni polityk”, skomplikowany 

Uniwersytet 

Jagielloński 
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Perłakowski człowiek. Kilka słów o planowanej edycji dzieł 

kasztelana lwowskiego 

1450–1510 prof. dr hab. 

Jakub Z. 

Lichański 

Maria Antoniego Malczewskiego, czyli Jeszcze 

wokół romantyzmu polskiego – z perspektywy 

Podkarpacia 

Uniwersytet 

Warszawski 

1510–1525                                                                           przerwa 

1525–1545 dr Bogumiła 

Kopeć 

Ideały ziemiańskie w twórczości Walentego 

Gurskiego 

 

1545–1605 dr hab. 

Małgorzata 

Chachaj 

Odludki i poeta Aleksandra Fredry – sposoby 

odczytywania komedii przez krytyków 

 

Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 

1605–1625 dr hab. prof. 

UMCS Artur 

Timofiejew 

Obraz kampanii napoleońskich w przemyskim 

pamiętniku Franciszka Wiktora Dmochowskiego 

 

Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 

1625–1645                                                                       dyskusja 

 

              SEKCJA PIĄTA: KRESY PODKARPACIA 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, Kolegium Wschodnie, 37–700 Przemyśl,  

SALA NR 119 A (pierwsze piętro) 

               PROWADZENIE prof. dr hab. Roman Dąbrowski 

godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1430–1450 prof. dr hab. 

Jarosław 

Ławski 

Tomasz August Olizarowski – regionalny model 

czarnego romantyzmu? 

Uniwersytet w 

Białymstoku 

1450–1510 dr 

Małgorzata 

Burzka-Janik 

Lwowski debiut Tomasza Augusta Olizarowskiego Uniwersytet Opolski 

1510–1525                                                                          przerwa 

1525–1545 prof. dr hab. 

Aneta Mazur 

Juliusz Turczyński – dziewiętnastowieczny portret 

wschodniogalicyjskiego Podkarpacia 

Uniwersytet Opolski 

1545–1605 dr Krzysztof 

Fiołek 

Krajobraz kulturowy wschodniego Podkarpacia w 

krzywym zwierciadle powieści Księdzówna 

Mariana Gorzkowskiego 

Uniwersytet 

Jagielloński 

1605–1625 dr Grażyna 

Różańska 

„Dla Hucuła nie ma życia jak na Połoninie…”. 

Huculszczyzna w twórczości poetów Podkarpacia 

końca XIX wieku 

Akademia Pomorska 

w Słupsku 

1625–1645                                                                          dyskusja 

 

           SEKCJA SZÓSTA: POGRANICZNA SŁOWIAŃSZCZYZNA 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, Kolegium Wschodnie, 37–700 Przemyśl,  

SALA NR 219 (drugie piętro) 

            PROWADZENIE dr hab. Anna Janicka 

godzina referent temat uczelnia,  
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instytucja 

1430–1450 Łukasz 

Stec 

Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – 

charakterystyka pierwszej polskiej utopii  

Uniwersytet Rzeszowski 

1450–1510 Magdalena 

Basińska 

Bajka o Marzannie i Urodzie Józefa Ignacego 

Kraszewskiego a wierzenia i kultura dawnych 

Słowian 

Uniwersytet Gdański 

1510–1525                                                                    przerwa  

1525–1545 Paweł 

Bukowski 

Marii Konopnickiej związki z Podkarpaciem  

 

Muzeum Marii 

Konopnickiej w 

Żarnowcu 

1545–1605 dr Jan 

Zięba 

Lice ziemi – rola przyrody w koncepcji kultury 

Jana Gwalberta Pawlikowskiego 

 

Państwowa Wyższa 

Szkoła 

Wschodnioeuropejska  

w Przemyślu 

1605–1635                                                                  dyskusja 

 

             SEKCJA SIÓDMA: PRZEMYŚL I BIESZCZADY – POETYCKO-REPORTERSKIE 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, Kolegium Wschodnie, 37–700 Przemyśl,  

SALA NR 225 (drugie piętro) 

              PROWADZENIE dr hab. Andrzej Borkowski 

godzina referent temat uczelnia,  

instytucja 

1430–1450 Paweł Spyra Anna Strońska – przemyska ,,pierwsza dama 

polskiego reportażu”  

Uniwersytet Rzeszowski 

1450–1510 Zdzisław 

Szeliga 

Życie literackie w powojennym Przemyślu 

(1945–1989) 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk w Przemyślu 

1510–1525                                                                     przerwa  

1525–1545 dr Jan Musiał Twórczość i publicystyka literacka  

w bezdebitowej prasie lat osiemdziesiątych 

XX wieku  

 

Państwowa Wyższa 

Szkoła 

Wschodnioeuropejska  

w Przemyślu 

1545–1605 Izabela 

Zahaczewska 

Przystanek Bieszczady: bez cenzury, czyli 

reporterska układanka Andrzeja Potockiego 

 

Uniwersytet Rzeszowski 

1605–1625 Justyna 

Bieniek 

Reporterskie ścieżki Krzysztofa Potaczały 

 

Uniwersytet Rzeszowski 

1625–1645                                                                    dyskusja 

 

            SEKCJA ÓSMA: NOSTALGIE I SMUTKI PODKARPACIA 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU,  

ul. Książąt Lubomirskich 4, Kolegium Wschodnie, 37–700 Przemyśl,  

SALA NR 226 (drugie piętro) 

             PROWADZENIE dr hab. prof. PWSW Andrzej Juszczyk 
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godzina referent temat uczelnia, instytucja 

1430–1450 dr Jakub 

Beczek 

Urwany trop albo Stachura na Podkarpaciu  

1450–1510 dr hab. prof. 

UKSW Anna 

Szczepan-

Wojnarska 

Tobołki, straty, zwiastowania – ontomania, 

niuanse i detale w poezji Ewy Chruściel 

 

Uniwersytet 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

1510–1525                                                                           przerwa  

1525–1545 dr Ewa 

Borkowska 

Wyobraźnia poetycka Jadwigi Gamskiej-

Łempickiej 

 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny w 

Siedlcach 

1545–1605 dr Wojciech 

Maryjka 

„Opowiem ci o śmierci”. Wokół twórczości 

Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

1605–1630                                                                          dyskusja 

 

1650–1710 – podsumowanie konferencji przez prof. dr hab. Marię Wichową (aula Kolegium  

  Wschodniego, parter) 

 

1730 – spacer po starej części Przemyśla: Starówka, Dworzec Kolejowy, Zamek  

  Kazimierzowski, Muzeum Archidiecezjalne 

 

1900 – kolacja w miejscu zakwaterowania, osoby zameldowane w Kampusie PWSW  

  korzystają z kolacji w Restauracji C.K. Monarchia, ul. Aleksandra Puszkina 18, 37–700    

  Przemyśl, nr tel. 166788444 

 

27 kwietnia 

 
800 – śniadanie w miejscach zakwaterowania, osoby zameldowane w Kampusie PWSW 

   korzystają z posiłku w stołówce mieszczącej się w Kolegium Nowym 
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Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

Rzeszów – Przemyśl, 24‒26 kwietnia 2018 r. 

ABSTRAKTY 
 

dr hab. prof. UŚ Teresa Banaś-Korniak, Uniwersytet Śląski 
„Pieszczone boginie”, „nadobne damy” i upadłe panny. O literackich kreacjach kobiet w 
sowizdrzalskiej liryce i satyrze z końca wieku XVI i pierwszej połowy XVII stulecia  
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Celem  referatu jest omówienie różnorodnych kreacji kobiecych, które prezentowane są w 
staropolskiej liryce  popularnej (tak zwanych „pieśniach, tańcach i padwanach”), a także w 
niektórych utworach zaliczanych do sowizdrzalskich „satyr białogłowskich”. Na przykładzie 
wybranych tekstów z końca wieku XVI i pierwszej połowy XVII stulecia autorka spróbuje 
wykazać, że przedstawienia określonych „typów” bohaterek literackich zdeterminowane są m.in.  
przeznaczeniem danego tekstu (adresowanego najczęściej do masowego odbiorcy) oraz 
rozmaitymi gatunkowymi konwencjami, które autorzy tak zwanych utworów sowizdrzalskich 
nie tylko doskonale znali, ale potrafili się nimi bawić, jak również – zabawiać czytelnika. 
 
Magdalena Basińska, Uniwersytet Gdański 
Bajka o Marzannie i Urodzie Józefa Ignacego Kraszewskiego a wierzenia i kultura 
dawnych Słowian  
Józef Ignacy Kraszewski jako autor m.in. Starej baśni często pojawia się tam, gdzie badane są 
pierwiastki (pra)słowiańskiej wiary i kultury w literaturze. Występują one jednak w równie 
ciekawy sposób w pozostałej twórczości pisarza. Przykładem może być Bajka o Marzannie i 
Urodzie – krótki utwór, przeznaczony dla dziecięcego odbiorcy. W swoim wystąpieniu planuję 
omówić go pod kątem słowiańskich wierzeń i odkryć nieoczywiste nawiązania kulturowe 
zawarte w Bajce. 
 
dr Jakub Beczek  
Urwany trop albo Stachura na Podkarpaciu  
Temat wystąpienia koncentruje się wokół aktywności Edwarda Stachury jako eksploratora 
Podkarpacia, postrzeganego w kontekście przestrzeni znaczącej, miejsca ożywiania postaw i 
mitów poety, terenu pracy i odpoczynku, działalności ekspedycyjnej, posłanniczej, obszaru 
aktywności flâneura czy włóczęgi. Tak zarysowana antropologia przestrzeni przybliży związek 
pisarza z regionem bliskim, o dużym potencjale interaktywności (z człowiekiem i przyrodą), 
który w różnych momentach życia Stachury stawał się tłem dla wielorakich strategii trwania 
istniejących w formie mniej lub bardziej rozbudowanych wątków biograficznych, całości 
sytuacyjnych, ale także zdarzeń epizodycznych, zawsze jednak stających się częścią filozofii 
obecności podmiotu w świecie.     
 
Justyna Bieniek, Uniwersytet Rzeszowski 
Reporterskie ścieżki Krzysztofa Potaczały 
Krzysztof Potaczała – dziennikarz i reporter związany z Bieszczadami. Od wielu lat publikuje 
reportaże obrazujące najważniejsze zjawiska w historii i kulturze południowej części 
Podkarpacia. Znany jest z trzytomowego zbioru reportaży pt. Bieszczady w PRL. Jego dynamiczne 
pisarstwo przywraca zapomniane wydarzenia oraz stanowi ciekawe zjawisko kulturowe. W 
referacie postaram się prześledzić charakter twórczości Potaczały, ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów podkarpackich.  
 
dr Magdalena Bober-Jankowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Problemy edytorskie poezji Hugona Kołłątaja. Rekonesans  
Hugo Kołłątaj znany jest przede wszystkim jako mąż stanu, publicysta, człowiek nauki. Namysł 
badawczy nad jego twórczością poetycką, choć obecny w świadomości literaturoznawców, wciąż 
pozostaje w cieniu zainteresowań wybitną bez wątpienia publicystyką autora Listów anonima... 
Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak rzetelnie przygotowanych, poprzedzonych 
krytyką tekstu, edycji poezji księdza Kołłątaja. Cenne dla badaczy wydania, które ukazały się na 
początku XX stulecia, z uwagi na dynamiczny rozwój edytorstwa naukowego, nie są w stanie 
sprostać wymaganiom stawianym dziś edycji krytycznej dzieła literackiego. Poezja Hugona 
Kołłątaja na taką publikację z pewnością zasługuje. Niemniej jednak badacz i edytor pragnący 
zmierzyć się z wyzwaniem przygotowania takiego wydania na wstępie swojej pracy musi 
dostrzec szereg problemów pojawiających się w realizacji tego przedsięwzięcia. 
 
prof. dr hab. Piotr Borek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
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Formuliczność w testamentach mieszczan przemyskich XVII stulecia 
Wystąpienie dotyczy stałych i powtarzalnych formuł w testamentach mieszczańskich Przemyśla 
w okresie baroku. Zwrócona również zostanie uwaga na odmienności w zakresie formuł w 
odniesieniu do zapisów ostatniej woli przedstawicieli warstwy szlacheckiej oraz duchowieństwa 
diecezjalnego tego czasu (kontekstowo przywołane będą testamenty z archidiecezji lwowskiej). 
 
dr Ewa Borkowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Wyobraźnia poetycka Jadwigi Gamskiej-Łempickiej 
Referat koncentruje się na zagadnieniach związanych z wyobraźnią poetycką w wierszach 
Jadwigi Gamskiej-Łempickiej (1903–1956), „smutnej poetki z Przemyśla” – jak ją określił 
Zdzisław Szeliga. Prezentowany tekst przybliży sposób kreowania obrazów związanych z 
dominującym w tej twórczości motywem śmierci, a także innych obszarów tematycznych. 
 
dr hab. Andrzej Borkowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Podkarpacie Wacława Potockiego (Ogród nie plewiony, Moralia) 
Bazą źródłową dla prezentowanych badań są drobne utwory poetyckie Wacława Potockiego 
zebrane w dwóch obszernych zbiorach (Ogród nie plewiony, Moralia). Referat koncentruje się na 
sposobie ukazywania przez barokowego poetę zasobów i bogactw regionu oraz rejonów 
pogranicznych, stosunków społeczno-gospodarczych, zwłaszcza w kontekście komplikacji 
międzystanowych i religijnych. Tej lekturze towarzyszy przekonanie, że w zwierciadle 
staropolskiego humoru i powagi odbija się wysoce oryginalny obraz kulturowo-gospodarczej 
złożoności tego terytorium w okresie I Rzeczypospolitej.  
 
dr Zofia Brzuchowska, Uniwersytet Rzeszowski 
Pisarstwo Ewy Barańskiej jako proza interwencyjna  
Ewa Barańska (1947–2017) to przede wszystkim autorka kilkunastu poczytnych powieści „dla 
młodego wieku”. Urodziła się na Dolnym Śląsku, natomiast z Rzeszowem związana była od czasu 
studiów w Politechnice Rzeszowskiej, a następnie poprzez życie rodzinne i zawodowe. Autorka 
uprawiająca prozę, którą można nazwać interwencyjną, podejmująca najbardziej palące 
problemy z życia młodzieży, jak na przykład uzależnienie od narkotyków, zagadnienie 
młodocianych samobójstw, anoreksji, ciężkiej choroby lub kalectwa, opacznie pojmowanej 
rewolucji obyczajowej – nie wzbudzała większego zainteresowania recenzentów. Można 
wysunąć hipotezę, że główną przyczyną tego stanu rzeczy było nowatorskie podejście pisarki do 
tradycyjnego schematu powieści dla dziewcząt. Najbardziej kontrowersyjny okazał się model 
dydaktyzmu oparty na założeniach estetyki pragmatycznej, nastawiony nie tyle na cele 
pedagogiczne, ile na potrzeby rozwojowe odbiorców. 
 
Paweł Bukowski, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
Marii Konopnickiej związki z Podkarpaciem  
W referacie przedstawiona zostanie niezwykła postać Marii Konopnickiej (1842–1910), która 
ostatnie siedem lat życia mieszkała w osiemnastowiecznym dworku w Żarnowcu koło Krosna – 
ofiarowanym jej przez społeczeństwo polskie w darze narodowym z okazji jubileuszu 25-lecia 
pracy literackiej. Począwszy od 8 września 1903 roku, spędzała tu poetka wiosenno-letnie 
miesiące, utrzymywała rozległe kontakty z wieloma wybitnymi osobami w kraju i za granicą 
oraz prowadziła szeroką działalność pisarską i społeczno-oświatową (pomagała młodzieży w 
zdobywaniu wykształcenia). Tutaj napisała szereg utworów, jak np. Rota (1908), która odegrała 
znaczącą rolę w dziejach narodu polskiego. Poetka opuściła Podkarpacie 15 września 1910 roku 
i wyjechała do Lwowa, gdzie zmarła 8 października i spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim. W 
Żarnowcu od 1957 roku istnieje poświęcone jej Muzeum – pozostawiła po sobie trwały ślad w 
polskiej literaturze i kulturze, który nieprzerwanie trwa do chwili obecnej. 
dr Małgorzata Burzka-Janik, Uniwersytet Opolski  
Lwowski debiut Tomasza Augusta Olizarowskiego  
Urodzony 10 marca 1811 roku w Wojsławicach, w Galicji, Tomasz August Olizarowski należy do 
wciąż nieznanych poetów, prawie zupełnie, niesłusznie zapomnianych. Od śmierci twórcy mija 
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bowiem sto trzydzieści pięć lat, a jego bogaty dorobek literacki nie doczekał się dotąd wydania 
krytycznego czy monografii książkowej, większość zaś jego tekstów pozostaje w rękopisach w 
Bibliotece Polskiej w Paryżu i Bibliotece Kórnickiej. W tej ostatniej znajduje się pierwszy 
najprawdopodobniej, wydany przez poetę we Lwowie w 1832 roku tomik Psalmów, który 
nieznany recenzent przyrównywał w roku 1833 do twórczości Johanna Paula Friedricha 
Richtera i samego Johanna Wolfganga Goethego. Tylko część z tych lwowskich wierszy – i to w 
zmienionym kształcie – weszła do trzeciego tom, wrocławskiego wydania Dzieł poety z 1852 
roku. W proponowanym omówieniu prezentuję Psalmy Olizarowskiego, czekające na krytyczne 
opracowanie. Referat będzie także okazją do przypomnienia zagadkowych losów 
Olizarowskiego.  
 
dr hab. Małgorzata Chachaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Odludki i poeta Aleksandra Fredry – sposoby odczytywania komedii przez krytyków 
Jednoaktowa komedia Aleksandra Fredry pt. Odludki i poeta powstała w 1825 roku. Swoją 
premierę miała we Lwowie w 1826 roku. W tym samym roku ukazała się drukiem. Po premierze 
rozpoczęła się ożywiona dyskusja na temat utworu, zapoczątkowana przez Wacława z Oleska 
(Zaleskiego) na łamach „Rozmaitości Lwowskich”. Prześledzenie recepcji Odludków i poety 
pozwala na lepsze poznanie tego ważnego w rozwoju literatury okresu przełomu oświeceniowo-
romantycznego zjawiska, jak też przybliża podejmowany przez badaczy problem światopoglądu 
Fredry. Prowadzone wówczas dyskusje uświadamiają również, jak zmieniało się postrzeganie 
autora Zemsty i wartości jego dzieł na przestrzeni lat.  
 
prof. dr hab. Tomasz Chachulski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Miejsca Franciszka Karpińskiego  
Niemałą część swojego życia Franciszek Karpiński spędził u stóp Karpat – tu się urodził, 
wychował, odebrał jezuickie wykształcenie, a potem wracał kilkakrotnie, za każdym razem 
poświadczając swoje podróże i pobyty wspomnieniami w wierszach, listach do znajomych i 
przyjaciół, prozie wspomnieniowej: od różnych miejsc Pokucia przez Lwów, okolice Przemyśla, 
Dubiecko, Tarnów itp. Zapisy te obejmują obszar od Horodenki po okolice Cieszyna – od 
północnej i północno-wschodniej strony po przeprawę przez przełęcze od strony węgierskiej w 
kierunku Lwowa. Literackie poświadczenia Karpińskiego tworzą razem bardzo piękną 
panoramę Karpat: realną, wspomnieniową, pod koniec życia pozostałą już tylko w wyobraźni i 
pamięci poety... 
 
Barbara Chmura, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
Wieloaspektowa obecność regionalnych twórców w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rzeszowie 
 
Janusz Chojecki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu 
Aktywność literatów w organizacjach pozarządowych na przykładzie miasta Mielec 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej (TMZM) jest najstarszą organizacją pozarządową w 
Mielcu, powstałą w 1964 roku, liczy zatem ponad 53 lata. Niedawno obchodziło bardzo 
uroczyście jubileusz półwiecza istnienia. Z tej okazji wydany został specjalny rocznicowy album, 
którego egzemplarz autor pozostawi do dyspozycji uczestników Konferencji, a po jej 
zakończeniu przekaże na pamiątkę organizatorom tego wydarzenia. Towarzystwo jest instytucją 
pożytku publicznego o wysokim prestiżu w środowisku Mielca i Ziemi Mieleckiej. Zrzesza 215 
członków działających w kilku podmiotach organizacyjnych, takich jak Klub Miłośników 
Lotnictwa (KML), Klub Środowisk Twórczych (KŚT), Sekcja Turystyczno-Krajoznawcza (STK), 
Sekcja Historyczna (SH), Mielecka Grupa Literacka (MGL) SŁOWO. 
 
dr hab. Mariusz Chrostek, Uniwersytet Rzeszowski 
Ignacy Krasicki w badaniach lwowskich polonistów 
Prace lwowskich polonistów poświęcone Ignacemu Krasickiemu tworzą pokaźną bibliografię. 
Szczególna w tym zasługa Juliusza Kleinera i Ludwika Bernackiego. Pierwszy jako autor cennych 
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studiów (większość znalazła się w powojennym tomie O Krasickim i Fredrze. Dziesięć rozpraw – 
1956) planował monumentalną monografię Krasickiego. Drugi gromadził przez całe 
dziesięciolecia unikatowe materiały do biografii autora Myszeidy, które po 1945 roku stały się 
podstawą dalszych badań dla wielu młodych filologów. Pozostawił też szereg rozpraw, dokonał 
znakomitych edycji różnorakich utworów Krasickiego. Twórczość „księcia poetów” badali 
zarówno najwybitniejsi lwowscy historycy polskiej powieści – Konstanty Wojciechowski czy 
Zygmunt Szweykowski, jak i filolodzy zorientowani bardziej na poezję romantyczną, np. 
Bronisław Gubrynowicz. O Krasickim pisali także Wiktor Hahn, Mieczysław Piszczkowski (po 
wojnie autor obszernej monografii), Władysław Floryan czy Stanisław Wasylewski. Autorem 
Pana Podstolego interesował się historyk kultury (ale z wykształcenia także polonista) Stanisław 
Łempicki, ponadto Bronisław Nadolski. Wartościowe krasiciana znajdujemy w naukowym 
dorobku Łukasza Kurdybachy, metodyków nauczania języka polskiego – Ryszarda Skulskiego i 
Juliusza Kijasa, filologów obcych literatur nowożytnych (będących także polonistami) – 
Władysława Tarnawskiego i Jana Janowa. Język autora Monachomachii absorbował wybitnych 
lingwistów – Kazimierza Nitscha i Witolda Taszyckiego. Szczególnym świadectwem zasług tego 
środowiska był słynny ogólnopolski Zjazd Naukowy im. Ignacego Krasickiego zorganizowany w 
1935 roku właśnie we Lwowie. 
 
dr hab. Agnieszka Czechowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Wacław Potocki jako poeta religijny. Inspiracje i źródła wyobraźni 
Efekt emocjonalnej intensywności utworów religijnych Wacława Potockiego (m.in. Nowego 
zaciągu, Pieśni nabożnych i pokutnych, Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim), ich poetyckiego 
obrazowania i perswazji moralnej, buduje nie tylko głęboka autorska interioryzacja Pisma św., 
ale także szerzej pojęta pia eruditio podgórskiego poety. Odnaleźć w niej można echa dzieł takich 
autorów, jak św. Grzegorz z Nazjanzu, Bernard z Clairvaux czy Jan Tauler, nie wspominając o  
Erazmie z Rotterdamu. 
 
dr hab. prof. UPH Antoni Czyż, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Bartłomiej z Jasła i jego esej De ignorantia. Z dziejów średniowiecznej prozy filozoficznej 
Bartłomiej z Jasła (ok. 1360–1407) to ciekawy teolog i filozof polskiego średniowiecza, znawca 
Biblii. Ukończył uniwersytety w Pradze czeskiej i Krakowie, potem już jako wykładowca wniósł 
wkład w odnowę Akademii Krakowskiej. Pisał wiele, wyłącznie po łacinie, pozostawił traktaty, 
ale też kolędy, jedne z najwcześniejszych w poezji polskiej. Określane przez badaczy jako traktat 
niewielkie dzieło De ignorantia to raczej esej, w którym autor snuje dociekania teoriopoznawcze, 
ponadto pyta o wymiar moralny ludzkiego poznania. 
 
prof. dr hab. Roman Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński 
O postawie religijnej podmiotu mówiącego utworów Józefa Morelowskiego  
Przedmiotem referatu będą treści religijne występujące w różnych formach i funkcjach w 
kilkunastu utworach poetyckich Józefa Morelowskiego. Zostanie m.in. przywołany obraz Boga 
jako sprawiedliwego i miłosiernego sędziego narodów, gwaranta historycznego i naturalnego 
ładu, Boga-Artysty i Stwórcy oraz Opatrzności, a także Adresata pokornej modlitwy i przedmiotu 
subiektywnej tęsknoty podmiotu mówiącego. Uwzględnione zostaną również próby poetyckiej 
polemiki z ateistami oraz refleksje inspirowane konkretnymi motywami biblijnymi. Istotny cel 
referatu będzie stanowiło pokazanie wielorakiego kontekstu ideowego i estetycznego – Biblia, 
tradycja literacka, religijna świadomość ukształtowana przez koncepcje deistyczne, 
sentymentalizm – w którym sytuują się przywołane utwory lub ich odpowiednie fragmenty. 
Pozwoli to skonstruować w miarę spójny obraz tego aspektu świadomości religijnej 
Morelowskiego, który został uobecniony w jego poezji, a wpisuje się również w całość wyrażonej 
tam postawy życiowej.  
 
dr Stanisław Dłuski, Uniwersytet Rzeszowski  
Poezja Podkarpacia po 1989 roku. Rekonesans  
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W poezji Podkarpacia po 1989 roku możemy mówić o powrocie do metafizycznych i orfickich 
źródeł literatury. W centrum uwagi znajduje się tutaj tradycyjnie żywioł ziemi, lokalny pejzaż, 
„mała ojczyzna”, człowiek widziany w perspektywie egzystencjalnej oraz religijnej, w poetyce 
przenikają się osiągnięcia awangardy z klasycyzmem, dykcja wysoka z dykcją niską, wzniosłość z 
codziennością. 
 
prof. dr hab. Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński  
Między Kombornią a Błażową błądząc... Wokół pamiętników Stanisława Pigonia i 
Gabriela Brzęka  
Kombornia i Błażowa to rodzinne miejscowości profesorów Stanisława Pigonia (1885–1968) i 
Gabriela Brzęka (1908–2002); wymienione toponimy pojawiają się w tytułach  pamiętników 
wybitnych ludzi nauki rodem z Pogórza Dynowskiego. Przedmiotem referatu jest regionalny 
pejzaż kulturowy – widziany z dwu różnych stanowisk socjologicznych i historycznych – 
uchwycony w optyce tomów wspomnieniowych: Z Komborni w świat (1947) oraz Z Błażowej ku 
źródłom wiedzy (1992). Tytuł referatu nawiązuje do cenionej książki rzeszowskiego etnografa i 
muzealnika Franciszka Kotuli  Po rzeszowskim Podgórzu błądząc (1974), inspirującej autora 
niniejszego wystąpienia zarówno w sferze merytorycznej, jak w aspekcie specyficznie 
praktykowanej poetyki (zgodnie z określeniem samego dr. Kotuli)  „reportażu historycznego”.   
 
dr hab. Dariusz Dybek, Uniwersytet Wrocławski 
Z Krosna do nieba. Anioły Macieja Ignacego Tłuczyńskiego 
Maciej Ignacy Tłuczyński to ceniony przez współczesnych mu siedemnastowieczny pisarz 
jezuicki, związany m.in. z Krosnem i Sandomierzem. Jego dorobek obejmuje wiele utworów 
hagiograficznych oraz obszerną rozprawę angelologiczną Anielska dobroczynność. Owo dzieło 
stanowi swoistą encyklopedię wiedzy o aniołach, wykorzystującą naukę Kościoła katolickiego o 
bytach niebiańskich. Autor stworzył traktat, w którym omówił niemal wszystkie główne motywy 
dotyczące aniołów (oraz diabłow). Sposób ujęcia tematu oraz źródła wykorzystywane przez 
Tłuczyńskiego sprawiają, że jego Anielska dobroczynność jest wzorcowym dziełem dla tego typu 
prac: encyklopedyczna systematyczność łączy się tu z odwołaniami do licznych źródeł oraz 
exemplami. Tłem dla uwag odnoszących się do tego zbioru będą pozostałe utwory M.I. 
Tłuczyńskiego. 
 
dr Krzysztof Fiołek, Uniwersytet Jagielloński 
Krajobraz kulturowy wschodniego Podkarpacia w krzywym zwierciadle powieści 
Księdzówna Mariana Gorzkowskiego 
Bibliografie odnotowały tylko jeden utwór powieściowy znanego z innych zatrudnień Mariana 
Gorzkowskiego – rzecz opublikowaną nakładem autora w 1877 roku – Księdzówna. Powieść 
galicyjska. Rzecz dzieje się w parafii – czy raczej, należałoby powiedzieć, parochii – Złotówka 
(nazwa znacząca: parafia opływająca w dostatki). Wieś leży „w Przemyślskiem”, a zatem na 
ziemiach, których przynależność etnograficzna od wieków budziła wątpliwości. Dziś to część 
polskiego Podkarpacia, przed wiekami obszar historycznej ziemi czerwieńskiej, która od X 
stulecia stanowiła obszar rywalizacji polsko-ruskiej. Ziemia przemyska była etnograficznie i 
wyznaniowo zróżnicowana, z odwieczną obecnością wiernych Kościoła prawosławnego, później 
także grecko-katolickiego, zatem krainą, o jakiej dziś zwykliśmy mówić „wielokulturowa". W 
takich miejscach uwidocznia się zarówno akceptacja oswojonych różnic etniczno-religijnych, jak 
i sąsiedzka rywalizacja i podejrzliwość, szukanie w historii potwierdzenia swoich praw do 
zajmowanego miejsca, wyższości nad najeźdźcą albo wyższości nad tubylcem. 
 
 
 
 
dr Dorota Gacka, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
Paweł z Krosna i jego Panegyricus ad divum Stanislaum 
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Paweł z Krosna (1470–1517), zwany też Ruthenus, był poetą i profesorem Akademii 
Krakowskiej, pisał wiersze religijne, okolicznościowe i panegiryczne. Jego Panegyricus ad divum 
Stanislaum, wyd. Viennae 1509, Cracoviae 1513 i Kraków 1887, jest utworem wymagającym w 
pierwszej kolejności analizy edytorskiej i translatorskiej. Przebrnąwszy przez te niezbędne 
etapy pracy nad tekstem, postaramy się odpowiedzieć, na ile jest on utrzymany w konwencji 
średniowiecznej, a na ile czuć w nim powiew nowych prądów i idei. Być może potwierdzi się tu 
teza, że zainteresowania średniowiecznych humanistów w odniesieniu do św. Stanisława 
koncentrowały się na problemie konfliktu władzy. 
 
Justyna Gałuszka, Uniwersytet Jagielloński 
Gente Ruthenus, natione Polonus? Kwestie narodowościowe i etniczne w twórczości 
literackiej Jana Szczęsnego Herburta  
Wystąpienie ma na celu analizę twórczości literackiej Jana Szczęsnego Herburta (1567–1616), 
jednej z najbardziej charakterystycznych postaci przełomu XVI i XVII wieku w Rzeczypospolitej 
polsko-litewskiej. Twórczość ta dotyczy spraw narodowościowych i etnicznych. Ta część jego 
pisarstwa nie cieszyła się dotychczas należytą uwagą badaczy, a nieliczne artykuły (dwa) nie 
odpowiadają wymogom współczesnej nauki historycznej. Zamierzam przedstawić nie tylko 
główne tezy pism politycznych, ale również licznych wystąpień sejmowych i sejmikowych 
Herburta, w których często podejmował on refleksje dotyczące spraw narodowościowych i 
etnicznych. Nie można tego oczywiście oddzielić od problematyki wyznaniowej, która była 
integralną częścią ówczesnego społeczeństwa i również pojawia się w twórczości tego autora. 
 
dr Agnieszka Gocal, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 
Działalność kaznodziejska i zakonna przemyskiego franciszkanina ks. Konrada 
Kawalewskiego (1758–1832) 
Konrad Kawalewski (1758–1832) był księdzem i zakonnikiem OFM w Przemyślu, pełniącym 
ważne funkcje w prowincji Zakonu Braci Mniejszych, a także kaznodzieją katedralnym. 
Dokumenty archiwalne, stanowiące podstawę do badań nad życiem i twórczością duchownego, 
przedstawiają jego niezwykłe zaangażowanie w utrzymanie i rozwój przemyskiego klasztoru w 
trudnym dla niego okresie dziejowym. Zachowała się ponadto bogata spuścizna kaznodziejska 
franciszkanina w formie drukowanej oraz rękopiśmiennej. W latach 1814–1832 wydał w pięciu 
rocznikach ponad dwadzieścia tomików kazań niedzielnych, świątecznych, pasyjnych i 
katechizmowych. Prezentują one właściwe dla franciszkańskiego nurtu homiletycznego 
spojrzenie na sprawy obyczajowe, społeczne oraz polityczne. Celna konstrukcja retoryczna i 
bogata problematyka kazań pozwalają docenić twórczość Kawalewskiego zarówno jako zbiór 
dokumentów przedstawiających kulturę oraz mentalność ówczesnego społeczeństwa 
galicyjskiego, jak i dzieło artystycznie ukształtowane.  
 
Presila Grzymek, Uniwersytet Jagielloński 
Poesis jako przestrzeń i mapa. Analiza twórczości Juliana Przybosia 
Miejsce i jego geograficzna przestrzeń to w poezji Juliana Przybosia elementy znaczące. Miejsca 
ujawniają się nie tylko w nazwach konkretnych miejscowości, ale także w charakterystycznych 
dla nich odsłonach, od dachów krakowskich kamienic, przez przełęcze Alp, po opis przestrzeni 
kojarzonych z rodzinną Gwoźnicą. Te ostatnie – krajobrazy dzieciństwa – są miejscami 
oswojonymi, pełnymi bezpieczeństwa i sielankowości, gdzie zachwyt idzie w parze z 
przywiązaniem. Powroty do nich, niekiedy tylko w wyobraźni, przynoszą ukojenie, stabilizację i 
poczucie identyfikacji. Mityzacja owej przestrzeni, wynikająca ze znamiennego przypisania „ja” 
autorskiego do ziemi, ujęta jest w pryzmacie wspomnieniowym i nostalgicznym. Zapewne 
Przyboś zgodziłby się ze stwierdzeniem Czesława Miłosza, iż „poeta pamięta”. Owszem i, co 
więcej, pamięta, skąd pochodzi. W referacie chcę przyjrzeć się dorobkowi poetyckiemu autora 
Śrub z perspektywy współczesnej teorii geopoetyki. Poesis Przybosia to bowiem nic innego jak 
mapa, do której kluczem poznania są wiersze.    
dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski 
Motywy autotematyczne w poezji Janusza Szubera  
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Referat będzie dotyczył obecnych w wierszach Szubera śladów osobowości twórczej. Motywy te 
widoczne są w jego tekstach od dawna. W artykule zostaną omówione zmiany w sposobie 
ukazywania twórczych uwarunkowań pozwalających określić świadomość poety, jego zmaganie 
ze słowem. Autotematyzm może przybrać różnorodne formy. Tak dzieje się także w tej poezji – 
odnajdujemy w niej rozbudowane refleksje na temat powstawania utworu, kondycji poety, jak i 
zasygnalizowane jedynie kwestie dotyczące liryki w ogóle.   
 
dr hab. Anna Janicka, Uniwersytet w Białymstoku 
Stefania Skwarczyńska jako krytyk literacki 
 
Adam Janiec, Uniwersytet Rzeszowski 
Biblioteka dziecinna, dzieło dla rozrywki młodych umysłu prostowania serc do cnoty 
i odradzania od występków… Kajetana Karniewskiego jako przykład oświeceniowej 
literatury dla młodzieży  
Artykuł prezentuje najważniejsze tematy i wątki Biblioteki dziecinnej, dzieła dla rozrywki 
młodych umysłu, prostowania serc do cnoty i odradzania od występków z pisarzów dawnych 
i tegoczesnych zebrane prozą i wierszem z francuskiego przełożone Kajetana Karniewskiego, 
pijara związanego z Rzeszowem, tłumacza literatury dla młodzieży, tworzącego w okresie 
polskiego oświecenia. Przedstawiona na wstępie biografia twórcza autora pozwala sytuować go 
w grupie zapomnianych twórców drugiej połowy XVIII wieku i stanowi punkt wyjścia do 
interpretacji jego dzieła. Analiza wybranych tekstów spośród 48 pisanych wierszem i prozą 
utworów narracyjnych o problematyce moralnej (anegdoty, bajki, sielanki, powieści wschodnie), 
które złożyły się na dwukrotnie wydaną już po śmierci autora (1783 i 1796) Bibliotekę 
dziecinną, wyraźnie wskazuje, iż dzieło Karniewskiego jest interesującym przykładem 
oświeceniowej literatury edukacyjno-parenetycznej. 
 
dr Maria Janoszka, Uniwersytet Śląski 
Szermować słowem. Żywioł polemiki w twórczości Stanisława Trembeckiego 
Celem proponowanego wystąpienia jest analiza strategii polemicznych wykorzystywanych 
przez Trembeckiego zarówno w jego poezji (politycznej, okolicznościowej, opisowej), jak 
i pracach historycznych; temperament polemisty przybiera szczególnie ciekawe formy 
w komentarzach o charakterze recenzenckim (nawet w marginaliach). Pisarstwo szambelana 
ukazuje liczny repertuar zabiegów służących odpieraniu racji strony przeciwnej: od 
argumentów merytorycznych, nierzadko erudycyjnych, po kpinę, ironię, a nawet inwektywę. Ta 
perspektywa spojrzenia umożliwia przedstawienie portretu Trembeckiego jako świetnego 
znawcy sztuki retoryki, doskonale panującego nad słowem. 
 
prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wiersze młodzieńcze profesor Izydory Dąmbskiej a kultura literacka dworu w Rudnej 
Wielkiej (pod Rzeszowem) 
Adresatka znanego wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku, profesor filozofii (1904–1983) 
Rudnę Wielką pod Rzeszowem nazywała swym „gniazdem”, tu się wychowywała. Dwór tutejszy 
był od czterech pokoleń centrum niewielkiej posiadłości ziemiańskiej rodziny, w której Izydora 
się urodziła. W Rudnej też została pochowana. Obok filozofii studiowała polonistykę i po 
odejściu na emeryturę Kazimierza Twardowskiego, którego była asystentką, uczyła języka 
polskiego we lwowskich szkołach. Z jej juweniliów, które nie mają charakteru prac naukowych, 
znane są dziś jedynie drukowane w 1932 roku rozważania Dla słonecznego jutra. Maria 
Obercowa, polonistka, w swoim wspomnieniu o Dąmbskiej (2001) z otrzymanego od niej 
zeszytu wierszy z lat gimnazjalnych opublikowała dwa utwory. Autografy juweniliów z lat 1918–
1919 oraz kilka rozproszonych kopii pozwalają w sumie ocenić 35 wierszy pisanych w Rudnej i 
we Lwowie. Pośród kontekstów najbliższy to reprezentatywna dla czasu i środowiska kultura 
literacka domu (biblioteka, twórczość np. Stanisława Milewskiego z lat 1915–1932, Stanisława 
Dąmbskiego z lat 1935–1944). 
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dr Katarzyna Kaczor-Scheitler, Uniwersytet Łódzki  
Elżbiety Drużbackiej Snopek na polu życia związany przez Śmierć… na tle średniowiecznej 
tradycji literackiej  
Podstawą wystąpienia będzie ukazanie motywów wanitatywnych oraz tańca śmierci w 
poemacie alegorycznym Elżbiety Drużbackiej pt. Snopek na polu życia związany przez Śmierć… 
Uwaga skoncentruje się na alegorycznej koncepcji tematyki tanatologicznej w nawiązaniu do 
średniowiecznej tradycji literackiej. Refleksją objęte zostanie także zagadnienie śmierci w 
kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich. Rozważania naświetlą, że metaforyka snopka 
konsekwentnie organizuje całość poematu. Antycznemu carpie diem przeciwstawiona będzie 
chrześcijańska zasada memento mori. Przybliżona zostanie wymowa utworu, służącego 
kształtowaniu świadomości i postaw religijnych, wywołującego lęk przed śmiercią, sądem, 
piekłem lub utratą nieba oraz ukazującego zawodność starań o uniknięcie wspólnego losu. 
Całości wystąpienia dopełnią spostrzeżenia na temat dramatycznej teatralizacji obrazów, 
dialogowych epizodów, które prowadzą do bogobojnych i dydaktycznych wniosków.  
 
Monika Karpińska, Uniwersytet Rzeszowski 
Kultura słowiańska w twórczości Wincentego Reklewskiego 
Referat mój poświęcony jest słowiańskiej kulturze w twórczości Wincentego Reklewskiego. 
Oglądowi poddam utwory zawarte w zbiorze Pienia wiejskie, który pierwszy raz wydany został 
w 1811 roku. Autor, swą życiową postawą realizujący wzorzec wojownika-ziemianina, 
zafascynowany ludowością i kulturą chłopską, poświęca tradycji Słowian znaczące miejsce 
w swej twórczości. Zdominowana przez wzorce klasycystyczne (również w warstwie 
mitologicznej) poezja Reklewskiego wpisuje się w powstający wówczas nurt „sielanki 
słowiańskiej” (Klarnerówna) oraz „utopii słowiańskiej” (Grabski). O przynależności takiej 
świadczyć może symbolika (np. świerczyny, dębiny), opisywane tradycje, nazewnictwo, jak 
również bezpośrednie odesłania do słowiańskiego panteonu (Żywia, Perun). Elementy rodzimej 
kultury, które przywołuje twórca, chcę odnieść także do ówczesnej historiografii oraz badań 
najnowszych. Analiza moja prowadzi do wniosku o wpływie biografii poety (marzenie o okresie 
ziemiańskim) na jego spuściznę sielankową i o wadze rozwijającego się ówcześnie, szeroko 
pojętego nurtu słowianofilskiego w literaturze polskiej. 
 
dr hab. prof. UP Marek Karwala, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej 
Twórczość poetycka Marii Gibały 
W 2016 roku ukazał się w Krakowie tom poezji przemyskiej autorki Marii Gibały. Jest on 
podzielony tematycznie (wiersze egzystencjalne, erotyki, dedykacje, treny, utwory 
metafizyczne); zostały w nim zastosowane różnorodne rozwiązania formalne i stylistyczne. Ze 
względu na szeroki diapazon tematów, bogactwo użytych środków wyrazu artystycznego i – w 
ogólnym rozrachunku – wysoki poziom literacki poezja Marii Gibały zasługuje na uważniejszy 
ogląd.  
 
Tomasz Kasza, Uniwersytet Rzeszowski  
Rola tajemnicy w kreacji świata przedstawionego na przykładzie opowiadań Agnieszki 
Czachor 
Agnieszka Czachor w swych opowiadaniach zebranych pod tytułem Świerszcze wybielone na 
kość przekonuje czytelnika, że otaczająca nas rzeczywistość wypełniona jest niezwykłością, 
a codzienne, zwykłe wydarzenia bywają niesamowite i nie można ich wyjaśnić. Ten ostatni 
wątek rozwija autorka w swoistą zasłonę, spowijającą świat przedstawiony jej prozy. W swym 
artykule chciałbym uchylić nieco ten woal i rozważyć, co może się pod nim kryć, a także, w jaki 
sposób pisarka konstruuje przestrzeń literacką swych opowiadań i jaką rolę pełni w nich 
tajemnica. 
dr Agnieszka Kawalec, Uniwersytet Rzeszowski 
Ksiądz Franciszek Siarczyński i jego wpływ na rozwój nauki i kultury w Galicji w latach 
1799–1829 
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Pisząc o twórcach Polski południowo-wschodniej, nie sposób pominąć księdza Franciszka 
Siarczyńskiego (1758–1829), który na trwale wpisał się w dzieje nauki i kultury rodzimego 
oświecenia. Przez wiele lat związany był ze stanisławowską Warszawą. Ceniono go jako 
pedagoga w kolegiach pijarskich, tłumacza, wydawcę źródeł, historyka i geografa. Urodził się w 
ziemi przemyskiej, od roku 1799 stale mieszkał w rodzinnej Galicji: krótko w Łańcucie, w 
Jarosławiu i pod koniec życia we Lwowie. Przez cały ten okres działał na rzecz ożywienia 
intelektualnego regionu, szukał kontaktów naukowych w Galicji i poza jej granicami, 
współpracował z lokalnymi bibliofilami. To właśnie w Jarosławiu powstały jego najważniejsze 
prace, m.in. Obraz wieku panowania Zygmunta III, Dzieje Rusi Czerwonej, monografia Jarosławia, 
słownik geograficzny Królestwa Galicji. Zajmował się językoznawstwem, próbował swych sił w 
poezji. Cieszył się wielkim autorytetem wśród współczesnych. Był ogniwem integrującym 
środowisko literackie i naukowe regionu. Jego relacje z okoliczną arystokracją oraz szlachtą 
miały brzemienny wpływ na losy fundacji hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego we 
Lwowie. 
 
Józef Kawałek, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie 
Dorobek literacki Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie (1980–
2017) 
W referacie zostanie zaprezentowana historia Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Rzeszowie, następnie aktywność poetycka, prozatorska, publicystyczna jego członków, 
almanachy: Utrwalić siebie, Przestrzenie wyobraźni, Antologia Sekcji Literackiej RSTK, biuletyny 
„Kultura i Pieśń”, najbardziej twórcze sylwetki RSTK. 
 
dr Anna Kochan, Uniwersytet Wrocławski 
Jeszcze do interpretacji utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
W referacie przedstwię kwestie związane z interpretacją fragmentów wybranych utworów 
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. 
 
dr Bogumiła Kopeć 
Ideały ziemiańskie w twórczości Walentego Gurskiego 
Nakreślone w utworach Walentego Gurskiego ideały ziemiańskie są marzeniami literackimi; 
raczej tęsknotami i aspiracjami artystycznymi, a nie odzwierciedleniem realnego życia. W istocie 
stanowią zrodzone z doświadczenia i obserwacji poetyckie sformułowania na użytek tych, 
którym w pierwszych latach niewoli narodowej trudno było rozeznać się w tym, co nadrzędne i 
najważniejsze. Istotne więc dla Gurskiego stają się „pożytki” czerpane z wiejskiego bytowania w 
chacie – z dala od namiętności i zawiści dworskich – w której krząta się gospodyni, a głową 
rodziny jest mądry i pracowity gospodarz, przykładny chrześcijanin oraz patriota świadomy 
swych obowiązków wobec ojczyzny. Zaprezentowane w utworach ideały ziemiańskie mają 
źródło w mentalności szlacheckiej i renesansowo-barokowych symbolach. 
 
dr hab. prof. UR Maria Krauz, Uniwersytet Rzeszowski 
Polak, Redaktor, Kolega – o zbiorze dedykacji prywatnych Przemysława Bystrzyckiego 
W artykule omówiony zostanie wizerunek Przemysława Bystrzyckiego, dziennikarza, pisarza, 
żołnierza, cichociemnego, który urodził się w 1923 roku w Przemyślu. Analiza tekstów dedykacji 
rękopiśmiennych należących do jego prywatnego zbioru (pochodzących z lat 1961–2003) 
pozwala uzupełnić biografię znanego przemyślanina o szczegóły z jego życia, wskazać wyjazdy i 
spotkania z pisarzami bądź przyjaciółmi, opisać relacje, jakie łączyły go z ludźmi, nazwać 
wartości, które były mu bliskie. Omówione zostaną także aspekty: strukturalny, stylistyczny i 
pragmatyczny dedykacji – gatunku będącego typem wypowiedzi całościowej, o względnie stałej 
strukturze, charakteryzującego się zestawem trwałych, powtarzalnych środków językowych, 
którego treść oraz ukształtowanie stylistyczne wiąże się z czasem, miejscem powstania, 
uwarunkowaniami kulturowymi i rodzajem więzi łączącej interlokutorów. 
 
dr Krystyna Krawiec-Złotkowska, Akademia Pomorska w Słupsku 
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„Ten nasz dom – ciało…”. Ontyczne i aksjologiczne dylematy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
Mikołaj Sęp Szarzyński kreuje obraz człowieka rozdartego między żądzami ciała a pragnieniami 
ducha. Ciało, stanowiące „nasz dom”, jak mówi poeta, często „niebacznie”, nieuważnie, 
nieroztropnie „zajźrzy” zwierzchności i przewagi duchowi. Tym samym idealny duch bywa 
zniewolony, osaczony i przytłoczony „zbiegłymi lubościami”. Ciało i duch naprzemiennie 
determinują wybory i byt ziemskich wędrowców. W szkicu zostanie podjęta próba 
sprecyzowania, w jakim stopniu ciało – utworzone z żywiołów (zmysłów) – ogranicza i zniewala 
ducha człowieka. Przedmiotem refleksji będzie dualna natura istoty ludzkiej, ujawniona w 
kreacji bohatera toczącego nigdy niekończącą się walkę ciała i ducha. Zostanie sformułowana 
odpowiedź na pytanie: kim jest człowiek, który jednocześnie pragnie łaski zbawienia i dąży do 
spotkania z Bogiem. Podkreślony zostanie ponadczasowy i uniwersalny charakter „boju 
podniebnego", którego podjęcie wymaga od ludzi maksymalizmu etycznego i heroizmu ducha.  
 
dr hab. Jerzy Kroczak, Uniwersytet Wrocławski 
Staropolskie relacje o cudach w Jarosławiu 
Na przedmieściach Jarosławia w kościele znanym jako Polny znajduje się gotycka drewniana 
figura Matki Boskiej Bolesnej, której kult w wiekach XVII i XVIII krzewili miejscowi jezuici. 
Świadczą o tym wydane wówczas drukiem teksty, z których kilka tworzy tematyczny cykl 
poświęcony cudom, jakie zajść miały przy figurze. Jezuiccy autorzy z Jarosławia opisali je 
zgodnie z konwencją właściwą dla tego typu piśmiennictwa dewocyjnego, ale też niekiedy 
przełamywali prosty schemat katalogu cudownych zdarzeń poprzez komentarze i swoiste 
wystąpienia autorskie. Zwłaszcza te „literackie” aspekty staropolskich relacji o cudach w 
drukach poświęconych figurze z Jarosławia będą przedmiotem uwagi referenta. 
 
Justyna Kruk-Siwiec, Uniwersytet Jagielloński 
Stan chłopski w programie politycznym Stanisława Orzechowskiego 
Stanisław Orzechowski był jedną z najbardziej złożonych, a przez to fascynujących osobowości 
twórczych polskiego odrodzenia: Polak, który bez skrępowania podkreślał swoje ruskie 
pochodzenie, ortodoksyjny ksiądz katolicki jawnie występujący przeciwko celibatowi, pisarz 
ogłoszony przez dwudziestowieczną historiografię zarówno wyrazicielem poglądów ogółu 
szlacheckiego, jak i najosobliwszym myślicielem ruchu egzekucyjnego. Planowane wystąpienie 
ma na celu omówienie programu społeczno-politycznego Stanisława Orzechowskiego pod kątem 
chłopskości. Jak ów oryginalny myśliciel odrodzeniowy widział miejsce i rolę stanu chłopskiego 
w idealnej Rzeczypospolitej? Jakie były według niego podstawowe przyczyny zróżnicowania 
stanowego ludzi? Za pomocą jakich toposów budował swój dyskurs wiedzy o chłopach? 
Materiałem źródłowym będą tu dialogi, mowy i traktaty Orzechowskiego, w których porusza on 
problem najliczniejszego stanu, w tym zwłaszcza tzw. trylogia polityczna (Dyjalog około 
egzekucyjej Polskiej Korony, Quincunx oraz Policyja Królestwa Polskiego). 
 
Remigiusz Kubas, Uniwersytet Rzeszowski 
Motyw ciszy w poezji Józefa Wiśniowskiego 
Józef Wiśniowski, poeta, dramaturg i działacz społeczny, żyjący w latach 1878–1942, jest 
autorem dwóch tomików wierszy pt. Poezje. Zbiory te podejmują refleksję nad sprawami dla 
człowieka istotnymi, próbują umiejscowić go w realiach współczesnych, które nieustannie się 
zmieniają i przynoszą bolesne nierzadko doświadczenia. Bohater wierszy Wiśniowskiego szuka 
ratunku przed zawieruchą wojenną i zuchwalstwem nowych czasów, niszczących więzi intymne 
między ludźmi. Poeta zadaje pytanie, czy w tak dramatycznych okolicznościach historycznych 
istnieją sposoby ucieczki przed agresywnym światem. Udziela na nie pozytywnej odpowiedzi. 
Skutecznym antidotum na czyhające niebezpieczeństwa jest cisza. W wierszach Wiśniowskiego 
pojawia się jednak problem, gdzie ją odnaleźć i jak korzystać z jej błogosławieństwa. Kwestia ta 
zasługuje na wnikliwe rozpatrzenie, gdyż stanowi istotny klucz do zrozumienia osobowości 
twórczej tego niezwykłego człowieka. Stanie się zatem głównym przedmiotem rozważań 
poświęconych Poezjom Wiśniowskiego, któremu przyszło żyć w trudnym okresie dziejowym, 
wymagającym konfrontacji z najgorszymi postaciami zła i niesprawiedliwości.  



42 
 

 
Mateusz Kucab, Uniwersytet Rzeszowski 
„Jak ten szekspirowski sen”. Dramaty Józefa Wiśniowskiego wobec poetyki młodopolskiej 
Artykuł zawiera analizę poetyki oraz budowy dramatów Józefa Wiśniowskiego. Mimo że twórca 
ten odegrał ważną rolę w dziejach teatru polskiego, dzisiaj pozostaje autorem zapomnianym. 
Istotne są główne tematy dramatopisarstwa Wiśniowskiego, które należy ukazać na tle 
współczesnej literatury polskiej oraz przejrzeć związki jego sztuk teatralnych z dramaturgią 
europejską. Wiśniowski pisał utwory obyczajowe, podejmujące problem relacji rodzinnych oraz 
bliskich relacji społecznych. W jego sztukach teatralnych nie ma wyraźnie zarysowanych 
charakterów ludzkich. Ich wartością są kreślone sytuacje sceniczne. Z tego też względu podjąć 
wypada refleksję nad swoistymi aspektami tej twórczości, wskazać jej cechy konstytutywne. W 
końcu należy wyliczyć dzieła, którymi poeta się inspirował, wychodząc poza utwory Szekspira, 
Mickiewicza i Fredry, mieszczące się w bezpośrednim kręgu jego literackich fascynacji. 
Podstawę tych rozważań będą stanowić nie tylko dramaty pisarza, ale też jego teksty 
teoretyczne, w tym refleksje zawarte w listach, których rękopisy nie doczekały się jeszcze 
badawczego rozpoznania. Bogata korespondencja Wiśniowskiego z Kazimierzem Przerwą-
Tetmajerem, Stefanem Żeromskim, Władysławem Stanisławem Reymontem i Wacławem 
Sieroszewskim zwraca uwagę na poetykę młodopolską jako zasadniczy kontekst artystyczny 
jego twórczości. Poetyka ta stanowić będzie główny punkt odniesienia podjętej analizy 
dramatów pisarza.   
 
prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Instytut Badań Literackich Polskiej 
Ahademii Nauk 
Podkarpacie jako miejsce poezji (próba wstępnej syntezy) 
Referat będzie próbą syntetycznego ogarnięcia poezji mającej związek z Podkarpaciem. Ze 
względu na ograniczone możliwości czasowe wypowiedzi każdy konkret interpretacyjny będzie 
łączył się ze zjawiskiem pierwszorzędnej wagi estetycznej, aksjologicznej etc.; chodzić będzie 
zatem o próbę zarysowania pewnej mapy uwzględniającej proporcje artystycznych faktów i 
wydarzeń.   
 
Anna Kupiszewska, Uniwersytet Rzeszowski 
Jan Potocki o uniwersalności idei i różnorodności świata 
Rozważania na temat szeroko pojmowanej lokalności oraz znaczenia przestrzeni geograficzno-
kulturowej w formowaniu się osobowości jednostki w przypadku Jana Potockiego prowadzić 
mogą do interesujących wniosków. Z jednej strony pobieżny nawet ogląd, z tej właśnie 
perspektywy, życia i twórczości autora Rękopisu znalezionego w Saragossie pozwala na 
stwierdzenie, że miejsce pochodzenia miało dla kształtowania się jego poglądów czy dla 
inspiracji literackich znaczenie marginalne. Biografowie mówią nawet o „utraconym 
dziedzictwie”. Z drugiej zaś Potocki – wychowany w duchu francuskim, należący do 
kosmopolitycznych elit oświeceniowej Europy, hołdującej uniwersalistycznym ideom, jak mało 
kto w jego epoce zetknął się z niejednolitością ludzkiego świata, warunkowaną między innymi 
przez czynniki geograficzne i kulturowe. Dzięki podróżom miał świadomość zróżnicowania 
terytorialno-kulturowego społeczeństw, co wyrażał w swojej twórczości. Tym właśnie 
rozważaniom poświęcony jest artykuł. Dają one także możliwość obserwacji wewnętrznych 
napięć w obrębie oświecenia, w którym wiara w niezmienność ludzkiej natury i tendencje 
unifikujące przeplatały się z relatywizmem, determinizmem geograficznym i odkryciem Innego. 
 
 
 
 
dr hab. prof. UŁ Michał Kuran, Uniwersytet Łódzki 
Problematyka antyturecka i antytatarska w twórczości podkarpackich literatów 
staropolskich 
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Rozważania obejmą wypowiedzi wybranych poetów i prozaików tworzących na terenie 
Podkarpacia, m.in. Stanisława Orzechowskiego, Mikołaja Reja, Jana Francisciadesa z Pilzna 
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wacława Potockiego, Jana Damascena Kalińskiego. Mają na celu 
uchwycenie wiodących tendencji w dyskursie antytatarskim i antytureckim pod kątem tego, co 
swoiste dla tekstów pisanych przez autorów z omawianego terenu. Poszukiwać się będzie 
odpowiedzi na pytanie, na ile ich wypowiedzi mają charakter ogólny, a na ile ujawniają 
regionalną specyfikę. Interesujący będzie m.in. obraz wroga, sposobów i przebiegu walki z nim, 
okrucieństw, jakie popełniano, losu porwanych do niewoli, obrazu spustoszonych terenów. 
Ważne będzie też wsłuchanie się w tony pobudek antytureckich i antytatarskich, zachęcających 
do podjęcia działań ofensywnych zmierzających do całkowitego wyeliminowania przeciwnika. 
W obszarze zainteresowania znajdą się zarówno traktaty, kazania, jak i krótkie formy poetyckie 
(zwłaszcza okolicznościowe) oraz epika. 
 
prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski 
Maria Antoniego Malczewskiego, czyli Jeszcze wokół romantyzmu polskiego – z 
perspektywy Podkarpacia 
Czy, szczególnie po pracy Marty Białobrzeskiej (Białobrzeska 2016), nie jest zuchwałością 
podejmować raz jeszcze próbę napisania czegoś nowego o Antonim Malczewskim i jego Marii? 
Takie studium będzie bowiem dotyczyć – bagatela – próby nowego spojrzenia na tradycję 
romantyzmu w Polsce. Osobny problem to związek powyższych kwestii z Podkarpaciem – 
zapewne tylko poprzez anegdotę tyczącą autentycznych wydarzeń, które stały się osnową 
opowieści Malczewskiego. Zarazem dyskusja wokół polskiego romantyzmu – prawdopodobnie 
niezakończona – ośmiela mnie do  podjęcia na nowo wątków, jakie nasuwają się właśnie w 
związku z dziełem Malczewskiego. I jeszcze jedno – dopisek – z perspektywy Podkarpacia – nie 
jest ani żartem, ani próbą dostosowania tematu „na siłę” do problematyki konferencji. Chodzi 
raczej o próbę spojrzenia na problematykę i poematu, i romantyzmu z dość zaskakującej, bo 
zorientowanej geograficznie / terytorialnie perspektywy. Jak sądzę – patrz tzw. szkoła ukraińska 
(w Anglii tzw. poeci jezior – the Lake Poets) – jest to słabo wykorzystywany w polskich 
badaniach trop. W tym ujęciu romantyzm przedstawia się nieco inaczej – co postaram się 
pokazać w niniejszym studium. 
 
dr Arkadiusz Luboń, Uniwersytet Rzeszowski 
Praktyka i teoria przekładu poetyckiego w twórczości Krystyny Lenkowskiej 
Artykuł podejmuje refleksję nad praktyką tłumaczeniową Krystyny Lenkowskiej oraz 
prywatnym kodeksem translatorskim, którego elementy odnaleźć można w eseistyce i tekstach 
krytycznoliterackich rzeszowskiej poetki. Próba wskazania najbardziej charakterystycznych 
wyznaczników jej immanentnej poetyki przekładowej oparta jest na komparatystycznej analizie 
ogłoszonych przez Lenkowską spolszczeń liryki anglosaskiego kręgu językowego i kulturowego. 
 
prof. dr hab. Jarosław Ławski, Uniwersytet w Białymstoku 
Tomasz August Olizarowski – regionalny model czarnego romantyzmu? 
 
dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg, Uniwersytet Rzeszowski 
Jan Sudoł – Władysław Samek – Adam Gancarz. Nowsze pokolenie pamiętnikarzy 
chłopskich i ich autobiografie 
Trzej pamiętnikarze, których dzieła analizuję, należą do dwóch pokoleń. Jan Sudoł, najstarszy z 
nich (ur. w 1882 roku), pochodził z podkolbuszowskiej Lipnicy. Jako dziecko przeżył nędzę 
galicyjską, by następnie, po krótkim pobycie w Stanach Zjednoczonych, zostać działaczem 
politycznym i posłem do Sejmu Ustawodawczego. Władysław Samek (ur. w 1907 roku), rodem z 
Borku Starego, to wiejski inteligent-samouk, animator życia kulturalnego, autor między innymi 
sztuk teatralnych i niezwykle interesującego pamiętnika uhonorowanego pierwszą nagrodą w 
organizowanym przez Józefa Chałasińskiego konkursie na wspomnienia chłopskie i 
opublikowanego w serii Młode pokolenie chłopów. Zagadkową biografię ma Adam Gancarz 
(prawdopodobnie rówieśnik Samka), autor fabularyzowanej autobiografii pt. W lesie urodzony. 
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Gancarz nie podaje nazwy swojej rodzinnej wsi, króra znajduje się w okolicy Majdanu 
Królewskiego. Trzy pamiętniki, które są przedmiotem mojego namysłu, pod względem 
literackim różni niemal wszystko: wspomnienia Sudoła to dokument, Samek fascynuje swoją 
pasją społeczną, a Gancarz stworzył dzieło najobszerniejsze i najciekawsze pod względem 
artystycznym.  
 
Urszula Magdoń, Uniwersytet Rzeszowski 
„Lecz jest-li ogień w iskierce…”. O twórczości Kazimierza Bielańskiego, leśnika, żołnierza i 
poety 
Kazimierz Bielański (1876–1927), w czasie pierwszej wojny światowej był leśniczym w 
podrzeszowskiej Sołonce. Oprócz szczególnej miłości do lasu interesował się literaturą. Posiadał 
własną biblioteczkę oraz pisał wiersze. Czytał z zamiłowaniem dzieła rozmaitych twórców, co 
czyniło go według znajomych człowiekiem „nieprzeciętnym”. Dzięki swojemu upodobaniu do 
lektury różnorodnych pism znał się i przyjaźnił z wieloma pisarzami okresu Młodej Polski; prócz 
najbliższego mu Stanisława Przybyszewskiego (którego gościł w Sołonce) byli to Władysław 
Orkan, Józef Jedlicz, Jan August Kisielewski i Jan Kasprowicz, którego jeszcze krótko przed 
śmiercią Bielański odwiedzał w Harendzie. Za życia Kazimierz Bieliński opublikował dramat 
Zdobywcy (1912). Po jego śmierci wydano Poezje (1936). 
 
dr Wojciech Maryjka, Uniwersytet Rzeszowski 
„Opowiem ci o śmierci”. Wokół twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego 
Referat dotyczy najważniejszych i najciekawszych aspektów twórczości Eugeniusza 
Tkaczyszyna-Dyckiego, polskiego poety urodzonego w Wólce Krowickiej koło Lubaczowa. Autor 
zwraca uwagę na obsesyjnie powracający w wierszach Dyckiego temat śmierci, w który 
zatopione są trudne doświadczenia egzystencji: samotność, choroba fizyczna i psychiczna oraz 
tożsamościowy lęk. Dla tych zagadnień istotnym kontekstem stają się rodzinne historie, 
specyfika życia w obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza, lokalne wędrówki i ucieczki w 
stronę literatury. 
 
prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski  
Juliusz Turczyński – portretowanie dziewiętnastowiecznej Huculszczyzny 
Juliusz Turczyński (1833–1913), związany z ziemią lwowską, przemyską i stanisławowską 
właściciel majątku oraz gimnazjalny profesor humanista, był utalentowanym dramaturgiem, 
poetą i prozaikiem. Najciekawszą częścią dorobku w jego zapomnianej dzisiaj twórczości wydają 
się opowiadania poświęcone życiu wschodniokarpackich górali. Pasjonat wędrówek po 
Huculszczyźnie portretował dramatyczną, mozolną, z reguły nieszczęśliwą dolę wiejskiej 
biedoty, bogatych gazdów, lokalnych opryszków, a także zamieszkującej region ludności 
żydowskiej, koncentrując się na niedawno minionej erze pańszczyźnianej. Jego powstająca w 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych latach XIX wieku proza łączy cechy szkicu 
krajobrazowego i etnograficznego oraz studium społeczno-obyczajowego. Choć niepozbawiona 
akcentów dydaktycznych, jest przede wszystkim świadectwem troski o rzeczową, wiarygodną 
diagnozę realiów opisywanego – na poły już historycznego – świata; mniejszą wagę 
przywiązywał autor do atrakcyjności fabuły czy estetyki samej wypowiedzi. 
 
dr hab. Elżbieta Mazur, Uniwersytet Rzeszowski 
Przestrzeń i miejsce w poezji Emila Granata  
Referat będzie przypomnieniem, związanego z Rzeszowem, poety Emila Granata (1928–1992). 
Podkreślony zostanie awangardowy rodowód liryki autora Wracając ziemią, jego przywiązanie 
do miejsca urodzenia, czyli tzw. sentymentalizm ojczyźniany, poza tym omówię problematykę 
kreowania przestrzeni w tej – sytuującej się na przecięciu różnych tendencji rozwojowych 
dwudziestowiecznej poezji – twórczości.  
 
prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej  
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Mirona Białoszewskiego poetycka mapa Podkarpacia 
Ballady rzeszowskie Mirona Białoszewskiego – obrazy dawnego i współczesnego poecie 
Podkarpacia: miejsc, ludzi, obyczajów, religii, sztuki, kultury.  
 
dr hab. Rafał Moczkodan,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
Książeczka Jana Bielatowicza jako świadectwo pamięci 
Referat dotyczył będzie zbioru wspomnień z młodości Jana Bielatowicza (od Pilzna poprzez 
Rzeszów i Tarnów do Krakowa), który to zbiór został uhonorowany przez jury Nagrody 
londyńskich „Wiadomości" (najlepsza książka emigracyjna 1961 roku). W wystąpieniu zostanie 
omówiona recepcja książki, jej miejsce w dorobku Bielatowicza, a także przedstawiony sposób, 
w jaki komponuje on swoje wspomnienia. 
 
dr Jan Musiał, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 
Twórczość i publicystyka literacka w bezdebitowej prasie lat osiemdziesiątych XX wieku  
Zryw solidarnościowy dał początek wielu bezdebitowym inicjatywom wydawniczym. Pojawiły 
się także na Podkarpaciu czasopisma przejawiające ambicje szersze niż tylko polityczne czy 
konfesyjne: rzeszowskie „Z Dołu” i „Ultimatum”, przemyskie „Rola Katolicka” i „Strych 
Kulturalny”, stalowowolski „Rocznik Instytutu Wyższej Kultury Religijnej”. W nich zaś – 
twórczość literacka (głównie poetycka) oraz publicystyka kulturalna, odnosząca się często do tej 
pierwszej. Ten nurt kontestacji ówczesnej rzeczywistości społecznej zasłużył już na 
syntetyzujące ujęcie. 
 
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski 
Podkarpacie w polskich badaniach językoznawczych 
Podkarpacie nigdy nie stanowiło jednolitego pod względem językowym regionu. Przeciwnie – 
był to teren pograniczny, na którym krzyżowały się wpływy dialektów małopolskich i ruskich. 
Celem wystąpienia będzie prześledzenie dotychczasowych ustaleń na temat językowej historii 
tego obszaru. W referacie chciałabym się skupić na etymologii leksemu Podkarpacie. Postaram 
się też pokazać ewolucję tego terminu i sprawdzić, czy obejmowano nim zawsze ten sam obszar, 
a także omówić kontrowersje związane z nazwą „województwo podkarpackie”.  Przedmiotem 
wystąpienia będzie ponadto zaprezentowanie etymologii kilkunastu innych nazw 
charakterystycznych dla tego regionu (nazwy pasm górskich, szczytów, rzek, miejscowości), w 
celu ukazania tzw. substratu językowego (podłoża etniczno-językowego). Ponieważ Podkarpacie 
to obszar nieco sztucznie wyodrębniony, wydaje się zasadne omówienie jego 
charakterystycznych cech językowych dotyczących fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni po 
to, by pokazać izofony wyznaczające granice zjawisk językowych i tym samym granice 
historyczne regionów. 
 
dr hab. prof. UR Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski 
Miasta i miasteczka podkarpackie w Juliana Ursyna Niemcewicza podróżach historycznych 
po ziemiach polskich, między rokiem 1811 a 1828 odbytych 
Niemcewicz kilkakrotnie przybywał na Podkarpacie, a to w związku ze służbowymi objazdami 
dóbr Czartoryskich, a to gościnnie do Sieniawy. W 1820 roku przedsięwziął kolejną z „podróży 
historycznych” odbywanych nieregularnie od 1811 roku. Tym razem jego peregrynacja wiodła 
drogą z Piaseczna przez Podkarpacie, ziemię lwowską aż po Lublin. Nazwał ją w pamiętnikach 
Podróżą na Ruś Czerwoną, dziś Galicją zwaną. Zatrzymywał się między innymi w Leżajsku, 
Sieniawie, Jarosławiu, Łańcucie, Przemyślu. Przedstawił historię tych miejscowości – zasłyszaną, 
znaną z autopsji lub z lektur, opisał codzienność ich mieszkańców ćwierć wieku po wymazaniu 
Polski z map Europy. W swoich notatkach wspomnieniowych Niemcewicz wciela się w rolę 
turysty sentymentalnego, zwiedzającego miejsca, które na stałe wpisały się do historii państwa 
polskiego.  
 
dr Aleksandra Norkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  
Refleksje o życiu i śmierci w poezji Walentego Gurskiego 
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Wystąpienie dotyczyć będzie poetyckich wypowiedzi, w których Gurski podjął temat życia i 
śmierci. Interesują mnie źródła motywów, sposoby ich realizacji oraz wariantywność obrazów. 
Przedmiotem uwagi stanie się również kreacja podmiotu mówiącego i relacja nadawczo-
odbiorcza.     
 
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, Uniwersytet Warszawski 
Wacław Potocki w swojej podgórskiej ojczyźnie 
Referat zostanie poświęcony utworom Wacława Potockiego, których tematyka jest związana z 
ojczystym regionem. Celem rozważań będzie odtworzenie obrazu świata bliskiego poecie, 
interpretacja wartości reprezentowanych przez utrwalone wydarzenia oraz rekonstrukcja 
tożsamości poety jako członka wspólnot lokalnych, uczestnika i obserwatora spraw wielkich i 
małych, człowieka, którego życie zakorzenione jest w „podgórskich majętnościach”.  
 
dr Anna Nowicka-Struska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
„Mieszkałyśmy tam przez dwa miesiące w Krośnie” – o peregrynacjach zakonnic w XVII 
wieku 
Źródłem badawczym dla referatu są kroniki, żywoty i listy zakonnic siedemnastowiecznych. 
Siostry, z różnych powodów zmuszone do opuszczenia swoich domostw, podejmowały podróże, 
których celem kilkakrotnie były południowe rejony Rzeczypospolitej, w tym Podkarpacie. Celem 
pracy jest prześledzenie sposobu, w jaki kobiety epoki baroku postrzegały przestrzeń 
geograficzną i jak topografia regionu wpłynęła na narrację zakonnic. 
 
prof. dr hab. Krzysztof Obremski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Realia ziemiańskiej Arkadii: Wola Łużańska, Wacław Potocki i Ogród nie plewiony 
„Żywot ziemiański spokojny i szczęśliwy” – tak brzmiał zapewne najważniejszy dogmat tej 
literatury, która dowodziła, że faktycznie taka była szlachecka egzystencja. Wacław Potocki 
przeczył owemu dogmatowi: nie był mu dany żywot ani spokojny, ani też szczęśliwy. Grecka 
Arkadia miała być krainą szczęśliwości i łagodnej melancholii – podgórska kraina z Ogrodu nie 
plewionego to odmienny świat przedstawiony: wywoływał co prawda śmiech z ludzkich 
przypadków (chociażby francy), ale również nad nim przeważało przerażenie doczesnym 
postępowaniem ludzi i późniejszym Bożym osądem. Z pewnością dla demitologizacji 
ziemiańskiej mitologii Ogród nie plewiony to źródło nieprzewyższone. 
 
prof. dr hab. Jan Okoń, Wyższa Szkoła Europejska. im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie  
Wychowanie obywatelskie przez teatr w kolegiach jezuickich regionu Podkarpacia w 
XVI–XVIII w. 
Referat prezentuje kolegia jezuickie działające od XVI w. na obszarach Podkarpacia (Jarosław, 
Krosno, Przemyśl), a porównawczo wykracza poza ten teren (Sandomierz, Lwów) i próbuje 
ukazać, w jakich programach ideowych uczestniczyli wychowankowie szkół jezuickich i na ile 
programy te były różne od propozycji teatrów pijarskich (najpewniej na przykładzie kolegium w 
Rzeszowie). 
 
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski 
Język utworów Aleksandra Fredry na tle polszczyzny dziewiętnastowiecznej 
Autor zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie dziewiętnastowiecznej polszczyzny potocznej 
w komediach Aleksandra hr. Fredry. Ukazuje mechanizmy humoru, ekspresji i dowcipu języka 
literackiego twórcy Zemsty na tle tendencji rozwojowych tamtej polszczyzny.  
 
 
 
 
dr hab. prof. UR Zenon Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski 
Religijne źródła poezji Stanisławy Kopiec 
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Znakomita część wierszy Stanisławy Kopiec (1953–2012) wyrasta z naturalnego przeżycia 
religijnego, jego źródłem jest najczęściej bezinteresowny zachwyt nad światem,  przywołany w 
cytacie, aluzji lub parafrazie wyimek z Pisma św., fragment pieśni, codziennej modlitwy, znanego 
psalmu. Wskazaniu różnorodności tych źródeł poświęcony będzie referat. 
 
dr hab. Agata Paliwoda, Uniwersytet Rzeszowski 
„Rachunki ubiegłego życia”. O prozie wspomnieniowej Zofii Bystrzyckiej 
Zofia Bystrzycka – urodzona w Przemyślu w 1922 roku, w zasłużonej dla tego miasta rodzinie – 
była pisarką, autorką przede wszystkim poczytnych w PRL-u powieści, ale też opowiadań, 
dramatów oraz wierszy, a także redaktorką, publicystką przez lata związaną ze „Szpilkami” i 
„Zwierciadłem”, którego była pomysłodawczynią i wieloletnią redaktor naczelną, jak również 
tłumaczką. Zmarła w 2011 roku w Poznaniu. W artykule podjęta zostanie analiza prozy 
wspomnieniowej tej autorki: Kontuzji (1976) i Karnawału w mateczniku (1994). Dla opisu 
głównych motywów tematycznych i sposobów ich ujęcia kontekst stanowić będzie kobiece 
pisarstwo autobiograficzne. Pozwoli to wydobyć walory tekstów Bystrzyckiej – sprawnie 
literacko łączących relacje o bardzo osobistych czy wręcz intymnych doświadczeniach z 
refleksjami autotematycznymi i opowieścią o rodzinie, przyjrzeć się ich „prekursorskiemu 
feminizmowi”.  
  
prof. dr hab. Jolanta Pasterska, Uniwersytet Rzeszowski 
Sagi polskie Magdaleny Zimny-Louis 
Magdalena Zimny-Louis jest autorką czterech powieści: Ślady hamowania (2011), Pola (2012), 
Kilka przypadków szczęśliwych (2014) i Zaginione (2016). Utwory te można odczytać jako 
swoisty cykl opowieści o losach kobiet/rodzin zanurzonych w polskiej rzeczywistości XX i XXI 
wieku. W niektórych prozach owa topografia wykracza poza rodzime terytoria. Ojczyste realia 
zostają bowiem przemieszane/skontrastowane z angielskimi i armeńskimi przestrzeniami. 
Dzięki temu perspektywa obserwacji jest znacząco poszerzona i zobiektywizowana. Na tak 
zarysowanym topograficznie areale pisarka kreśli portrety psychologiczne kobiet, zagłębia się w 
ich wnętrzu, analizuje sposoby postrzegania świata, ale także poprzez pryzmat losów swoich 
bohaterek dokonuje rozrachunku z przeszłością Polski, demaskuje nasze narodowe wady i 
przywary. Dodatkowo humor, dowcip, elementy groteski skutecznie przełamują schemat 
literatury kobiecej. Konstrukcje fabularne, jak choćby w powieściach Kilka przypadków 
szczęśliwych czy Zaginione, kierują uwagę czytelnika w stronę powieści psychologicznej. 
Przedmiotem podjętych w wystąpieniu rozważań będzie zatem próba wskazania głównych 
wyznaczników (tematycznych, gatunkowych) tej twórczości i jej waloryzacja.  
 
dr hab. prof. UR Janusz Pasterski, Uniwersytet Rzeszowski 
Poezja tułacza i emigracyjna Stanisława Młodożeńca  
Referat dotyczy późnego okresu twórczości poetyckiej Stanisława Młodożeńca, który po wojnie 
obronnej 1939 roku znalazł się na Węgrzech, a potem dołączył do Brygady Strzelców Karpackich 
w Palestynie. W latach 1942–1957 przebywał natomiast w Londynie, skąd wrócił do Polski i 
zmarł niedługo potem w 1959 roku. W referacie zostaną omówione powstałe w tym czasie 
wiersze, drukowane w czasopismach emigracyjnych i zebrane później w osobny cykl Z Egiptu i 
Anglii, opublikowany w zbiorze Wiersze wybrane (1958) tuż przed śmiercią poety. Liryka ta nosi 
znamiona charakterystyczne dla twórczości żołnierzy-wychodźców i emigrantów, aktywizuje 
topikę romantyczną, podejmuje tematy wojny, wygnania i nostalgii, ale także otwiera się na 
kulturę i historię Bliskiego Wschodu i Anglii. Równocześnie dawny futurysta zwraca się w stronę 
tradycji, która staje się dla niego światem wartości. 
 
 
 
 
dr Magdalena Patro-Kucab, Uniwersytet Rzeszowski 



48 
 

Pochwała zmarłego poety czy pochwała literackiego gustu? – „Mowa” J.W. Jana Hrabi 
Tarnowskiego na pogrzebie Alojzego Felińskiego  
Artykuł przybliża orację pochwalną na cześć Alojzego Felińskiego, którą 16 lutego 1820 roku 
wygłosił Jan Feliks Tarnowski, uchodzący za jednego z najwybitniejszych arbitrów 
klasycystycznego środowiska w sprawach literatury i sztuki. Retor sięga po Arystotelesowską 
odmianę mowy popisowej, w której laudacja pozostaje następstwem dowartościowania 
walorów etycznych i tym samym okazuje się konsekwencją trafnego ocenienia czynów 
prezentowanej postaci. Z jednej strony analiza zmierza do konkretyzacji swoistej strategii, jaką 
zastosował hrabia Tarnowski za sprawą wykorzystania klasycznych toposów związanych z 
życiem chwalonego (ante vitam, in vita, post vitam), aby uwydatnić zalety Felińskiego cenione 
najwyżej, a zatem te, które określały jego duszę i charakter (bona animae), a w konsekwencji 
znajdowały odzwierciedlenie w czynach godnych pochwały publicznej. Z drugiej zaś stanie się 
ona próbą prezentacji poglądów i gustów literackich, jakie wyróżniały zarówno mówcę, jak i 
chwalonego. Celem pracy jest przede wszystkim próba udowodnienia, że w analizowanej oracji 
gospodarz Dzikowa nie tylko uwiecznia postać swojego przyjaciela i sąsiada, ale prezentuje 
szerszej publiczności wzór osobowy prawego obywatela, a także twórcę, który akceptował bez 
reszty fundamentalne założenia epistemologiczne i estetyczno-literackie klasycystycznej 
doktryny.   
 
Anna Patryło, Uniwersytet Rzeszowski 
Książka narzędziem wiedzy i edukacji na podstawie pamiętników chłopskich z drugiej 
połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku  
Przedmiotem refleksji badawczej są pamiętniki z drugiej połowy XIX i pierwszej XX wieku. Ich 
autorzy o rodowodzie chłopskim – Jan Słomka, Franciszek Magryś, Ferdynand Kuraś, Wincenty 
Witos, Jan Stryczek – wykorzystując własną edukację i posiadaną wiedzę, usiłowali dostępnymi 
środkami szerzyć oświatę wśród mieszkańców wsi. Formy ich aktywności pisarskiej były różne, 
od prób literackich począwszy, poprzez wypowiedzi prasowe, na kalendarzach skończywszy. 
Okoliczności tych wystąpień zostały opisane we wspomnieniach wymienionych twórców.  
 
dr hab. prof. KUL Wiesław Pawlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Terra Premisliensis – terra Mariana? 
Ważnym elementem przestrzeni religijnej, społecznej i kulturowej dawnej Rzeczypospolitej 
stanowiły ośrodki kultu maryjnego, wokół których rozwinęło się bogate piśmiennictwo 
sanktuaryjne. Około czterdziestu pięciu takich ośrodków zidentyfikowano na terenie 
historycznej diecezji przemyskiej, ale tylko część z nich została utrwalona w staropolskich 
drukach sanktuaryjnych. Analiza tych utworów dostarcza cennych informacji o funkcjonowaniu 
i randze randze związanych z nimi miejsc kultu, a zarazem o znaczeniu historycznej diecezji i 
ziemi przemyskiej na mapie przedrozbiorowych ośrodków kultu maryjnego. 
 
dr hab. Adam Perłakowski, Uniwersytet Jagielloński 
Andrzej Maksymilian Fredro (1620–1679) – wielki pisarz, „średni polityk”, 
skomplikowany człowiek. Kilka słów o planowanej edycji dzieł kasztelana lwowskiego 
Andrzej Maksymilian Fredro należy do grona tych pisarzy politycznych, publicystów i polityków, 
którzy wymykają się niebudzącym wątpliwości ocenom. Przez jednych gloryfikowany za 
bezwzględne przestrzeganie prawa, przez innych oskarżany o usankcjonowanie instytucji weta 
w polskim parlamencie, kiedy w 1652 roku uznał pojedynczy protest przeciw prolongacie 
zgromadzenia wypowiedziany przez posła upickiego Władysława Sicińskiego. Doceniano 
ogromną wiedzę i podbudowę intelektualną A.M. Fredry; wielu współczesnych i następców 
zachwyconych było jego lekkim piórem, czemu ów zresztą dawał wyraz w swoich 
najwybitniejszych dziełach politycznych, m.in. w Przysłowiach mów potocznych…, Scriptorum seu 
togæ et belli notationum fragmenta czy Monita Politico-Moralia… Warto jednak zwrócić uwagę 
na mniejsze objętościowo, ale równie ważne druki, stanowiące osnowę myśli politycznej A.M. 
Fredry: refleksji nad stanem państwa, jego ustrojem i rozwiązaniami prawnymi. Wiele 
elementów zawartych w tego typu publicystyce znalazło swoje miejsce i rozwinięcie w 
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fundamentalnych dla polskiej myśli politycznej dziełach. One też mają stanowić podstawę 
przyszłej, krytycznej edycji mniej znanych dzieł Fredry. 
 
Aleksandra Piguła, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu 
Krótkie formy literackie w twórczości mieleckich poetów 
Mielecka Grupa Literacka (MGL) SŁOWO działająca jako samodzielny podmiot w strukturze 
organizacyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu zrzesza 
poetów i prozaików wywodzących się nie tylko z Mielca, ale także z wielu miast Podkarpacia. 
Należący do grupy artyści publikują tomiki poezji, których promocje organizowane są między 
innymi w Mielcu, Rzeszowie, Stalowej Woli. Twórcy MGL SŁOWO wydają swoje książki dzięki 
dużemu wsparciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej (TMZM). Pośród ogłoszonych przez 
mieleckich poetów tomików na szczególną uwagę zasługują krótkie formy literackie, do których 
można zaliczyć zbiór tautogramów Aleksandry Piguły, haiku Teresy Elżbiety Pyzik i limeryki 
Kazimierza Treli. Wspomnę o jeszcze kilku twórcach MGL SŁOWO TMZM, mianowicie o śp. 
Mieczysławie Działowskim – legendzie lotnictwa mieleckiego i poecie na emeryturze, w 2015 
roku zdobywcy Nagrody Zarządu ZLP w Rzeszowie, o śp. Januszu Kapuścińskim, Jerzym 
Mamcarzu – uznanym w kraju i za granicą poecie, pieśniarzu, kompozytorze, o Janie Stępniu, 
Janie Robaku – poecie, prozaiku i autorze muzyki do wielu utworów poetyckich. Mielecka Grupa 
Literacka SŁOWO obecnie wkracza w drugie dziesięciolecie działalności i przyjmuje do swojego 
grona kolejnych twórców. Aktualnie zrzesza trzydziestu członków. W czerwcu 2017 roku prezes 
MGL SŁOWO TMZM – Aleksandra Piguła gościła ze swoimi wierszami w Rzymie na zaproszenie 
tamtejszego Duszpasterstwa Polaków. Jej wiersze były prezentowane w języku polskim, 
angielskim i włoskim. 
 
dr Dariusz Piotrowiak, Uniwersytet Gdański 
Wacław Potocki wobec konwencji gatunkowej stemmatu 
Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie, w jaki sposób Wacław Potocki odświeżył silnie 
skonwencjonalizowaną formułę stemmatu. Przeanalizuję wybrane utwory z Pocztu herbów i 
Odjemka od „Herbów szlacheckich”. W pierwszej części referatu przedstawię paszkwile na 
przedstawicieli stanu szlacheckiego. Poeta przewrotnie nawiązał w nich do laudacyjnego tonu 
poezji stemmatycznej. Zagadnienie to omówię w kontekście retoryki, pamiętając, że przygana i 
pochwała należały do tego samego rodzaju retorycznego (genus demonstrativum), a obie 
odmiany wypowiedzi oceniającej charakteryzowały się zbliżonym schematem i repertuarem 
środków stylistycznych. Następnie skupię się na tekstach, które ze względu na moralizatorski 
charakter zbliżają się do dydaktycznego ze swej natury emblematu. Zwrócę uwagę na 
modyfikacje motywów zaczerpniętych z popularnych zbiorów poezji emblematycznej. Ostatnią 
część wystąpienia poświęcę fraszkom obscenicznym, w których aluzje herbowe 
podporządkowano nieprzystojnym żartom. Spróbuję wykazać, że są to – mimo niskiego tematu – 
wiersze kunsztowne. Poeta operował w nich nieoczywistymi nawiązaniami do dzieł antycznych 
pisarzy, ze świadomością, że erudycyjność była istotną cechą klasycznych stemmatów.  
 
prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz, Uniwersytet Jagielloński 
Dorobek literacki Jerzego Pleśniarowicza (1920–1978). Projekt wydawniczy Pism 
zebranych 
Jerzy Pleśniarowicz, poeta, tłumacz, dramaturg i reżyser, był kierownikiem literackim Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (1952–1974), był też w roku 1967 prezesem – założycielem 
Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Blisko współpracował w Rzeszowie z 
Polskim Radiem, Wojewódzkim Domem Kultury, tygodnikiem „Widnokrąg”, „Kwartalnikiem 
Rzeszowskim”, miesięcznikiem „Profile”, Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Opublikował  antologię 
Wiersze z Rzeszowskiego (1974) oraz monografię Kartki z dziejów Rzeszowskiego Teatru (1984), 
był współautorem Antologii poezji ukraińskiej (1978). Pośmiertnie wydano jego Balladę o 
ułanach i inne wiersze (1987). Większa część dorobku literackiego Jerzego Pleśniarowicza 
pozostaje rozproszona – w antologiach, czasopismach, a w przypadku adaptacji i tłumaczeń 
dramatów – w maszynopisach. W związku z czterdziestą rocznicą śmierci pisarza opublikowana 
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ma zostać jego twórczość poetycka i eseistyczna, prace historyczno-teatralne i teoretyczne, 
adaptacje teatralne i radiowe, przekłady wierszy, prozy, dramatów i słuchowisk z języków: 
białoruskiego, czeskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego oraz francuskiego. Celem 
referatu jest charakterystyka dorobku Jerzego Pleśniarowicza i prezentacja przygotowywanych 
siedmiu tomów jego Pism.  
 
dr Marcin Pliszka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Odmiany czasu w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Sebastiana Grabowieckiego 
Artykuł podejmuje zagadnienie związane z egzystencjalnymi formami czasu w poezji Mikołaja 
Sępa Szarzyńskiego i Sebastiana Grabowieckiego. Czas ujmowany jest w niej między innymi jako 
doświadczenie przeszłości, zatem omawiane będą wszelkie formy pamięci, jak na przykład czas 
dezintegrujący podmiot („ja” zmienne w czasie, tożsamość „ja”, opozycja czas przeszły – czas 
teraźniejszy). Ponadto refleksji analitycznej poddane zostaną inne wątki temporalne, np. 
doświadczanie nudy, bezczynności czy uwarunkowania czasowe w kontekście napięć między 
sacrum a profanum. 
 
Paulina Podolska, Uniwersytet Rzeszowski 
Związki literacko-muzyczne w świetle rozpraw teoretycznych Józefa Franciszka 
Królikowskiego 
Obserwacja trendów we współczesnych badaniach humanistycznych pozwala odnotować 
znaczący wzrost zainteresowania komparatystyką interdyscyplinarną, która żywotność swoją 
zawdzięcza, między innymi, coraz liczniej pojawiającym się studiom z zakresu dialogu literatury 
i muzyki. Referat wpisuje się w ten nurt rozważań, przy czym – na przekór stereotypom 
w myśleniu o korespondencji sztuk – uwaga została tu skupiona na przedstawicielu generacji 
przedromantycznej. Oglądowi poddano dwie wypowiedzi teoretyczne Józefa Franciszka 
Królikowskiego: Rozprawę o śpiewach z muzyką i o zastosowaniu poezji do muzyki (1817–1818) 
oraz Uwagi nad dziełem: Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego, szczególniej o 
wierszach polskich we względzie muzycznym (1818), potraktowane jako jeden z założycielskich 
głosów w polemice literackiej. Nadrzędnym celem wystąpienia jest omówienie poglądów autora 
na związki literacko-muzyczne – w tym cechy wspólne i rozłączne obydwu tych sztuk oraz 
możliwości ich fuzji. Analiza materiału przynosi konstatację o wieloaspektowym ujmowaniu 
wzajemnych relacji poezji i muzyki przez Królikowskiego, a także dwojakim, postulatywno-
krytycznym charakterze jego rozpraw. 
 
dr Alicja Przybyszewska, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 
Spuścizna literacka Przemysława Bystrzyckiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w 
Poznaniu 
W roku 2010 do zbiorów Biblioteki Raczyńskich została przekazana spuścizna literacka 
Przemysława Bystrzyckiego (1923–2004). Urodzony w Przemyślu pisarz, cichociemny żołnierz 
Armii Krajowej, Honorowy Obywatel Miasta Poznania i Przemyśla, po wojnie zamieszkał w 
stolicy Wielkopolski. Absolwent studiów ekonomicznych i socjologicznych Uniwersytetu 
Poznańskiego, podjął aktywność pisarską, recenzencką i publicystyczną. Pisarzem został, by – 
jak powiadał – „dać świadectwo prawdzie”. Własne doświadczenia czasu wojny rejestrował i 
poddawał refleksji etycznej oraz historiozoficznej, szczególnie w wydanej pośmiertnie powieści 
Echa Kandałakszy. Wyjątkowe miejsce w obszernym dorobku pisarskim Bystrzyckiego zajmuje 
cykl autobiograficzny, który tworzą powieści: Nad Sanem, nad zielonookim (1997), Płynie rzeka, 
płynie... (1982), Wiatr Kuszmurunu (1990), Oddanie broni (1999) oraz książka wspomnieniowa 
Znak cichociemnych (1983). Celem wystąpienia jest prezentacja osobistego archiwum pisarza, w 
którym poza dokumentacją biografii znajdują się także pozostawione do wydania teksty 
literackie, w tym nieukończona powieść, której akcja rozgrywa się w Przemyślu. Przestrzeń 
dzieciństwa i dojrzewania stała się ważną warstwą twórczości Bystrzyckiego, dlatego 
kontekstem wystąpienia proponuję uczynić próbę usytuowania jego pisarstwa w refleksję i 
praktykę metodologiczną literaturoznawstwa z kręgu nowego regionalizmu.  
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prof. dr hab. Wiesław Pusz, Uniwersytet Łódzki, gościnnie 
 
dr Ewelina Radion, Uniwersytet Rzeszowski 
Obowiązek, szarość, nic i wszystko. O poezji Marka Pękali 
Marek Pękala, urodzony w 1949 roku w Skierniewicach, absolwent filologii polskiej w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1974). Poeta, prozaik, autor adaptacji i sztuk dla dzieci, 
satyryk, zaliczany do pokolenia Nowej Fali. Debiutował na łamach „Życia Literackiego” (1974). 
Ogłosił dziewięć książek, w tym trzy zbiory wierszy: Życiowy obowiązek (1977), Szare zdrowie 
jutra (1979), To nic, to wszystko (1992) oraz tom poezji i prozy Kartki rzeszowskie i błękitne 
(1998). Wiersze publikował również w almanachu Znak tożsamości (1976), a także w 
czasopismach: „Prometej”, „Dziennik Polski”, „Poezja”, „Fraza”, „Nowa Okolica Poetów” i innych. 
W latach 1980–1989 drukował w podziemnym ruchu wydawniczym. Pracował jako nauczyciel, 
kierownik literacki (Estrada Rzeszowska, Teatr Lalki i Aktora „Kacperek”), dziennikarz („San”, 
Nowiny”). Autorami recenzji lub omówień twórczości poety, związanego niemal od półwiecza z 
ziemią rzeszowską, byli: Magdalena Rabizo-Birek, Józef Nowakowski, Stanisław Burkot, Karol 
Maliszewski, Stanisław Dłuski, Krzysztof Lisowski, Jan Tulik, Jerzy Winiarski.  
 
dr hab. prof. IBL PAN Agata Roćko, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
Józefa Morelowskiego poetyckie wołania do Lutni 
 
dr Grażyna Różańska, Akademia Pomorska w Słupsku 
„Dla Hucuła nie ma życia jak na Połoninie…”. Huculszczyzna w twórczości poetów 
Podkarpacia końca XIX wieku  
Tematem mojego wystąpienia będzie przypomnienie tekstów literackich twórców końca XIX 
wieku, opisujących życie górali i zbójców na Huculszczyźnie. Skupię się szczególnie na utworach 
Marii Bartusówny, Szczęsnego Zahajkiewicza, Kajetana Abgarowicza i Ernesta Łunińskiego, 
Włodzimierza Zagórskiego. Zwrócę uwagę na sposób prezentacji Hucuła w literaturze końca XIX 
wieku.  
 
dr hab. Renata Ryba, Uniwersytet Śląski 
Ignacego Krasickiego uwagi o karierze dworskiej 
Refleksja nad karierą zajmuje wśród problemów, które porusza w swojej twórczości Ignacy 
Krasicki, ważne miejsce. Snuje te rozważania w utworach realizujących różne gatunki literackie 
– satyry, poematy heroikomiczne, listy poetyckie, „wiersze z prozą”, bajki. I tak, XBW często (to 
ulubiona jego myśl) wyraża przekonanie o kapryśności losu; kapryśności fortuny. Nie tak znowu 
rzadko formułuje (dość skrajny) sąd, że człowiek jest jej igraszką. Próbuje temu zaradzić; podaje 
czytelnikowi recepty na tę przypadłość ludzkiej egzystencji: przede wszystkim, według XBW, 
należy się zdystansować wobec biegu wydarzeń. Myśl, żeby, żyjąc na uboczu („na osobności”), 
obserwować „ludzką komedię” – jest mu bardzo bliska. Wśród różnych wątków, które 
konstruują Krasickiego refleksję nad karierą, wyróżnia się zwłaszcza problem życia dworskiego i 
związanych z nim ludzkich aspiracji i nadziei, według Księcia Biskupa Warmińskiego, 
szczególnie złudnych. W zadumie nad pragnieniem sławy, urzędów, bogactwa – Krasicki często 
odchodzi od moralizatorstwa na rzecz moralistyki. Krasicki-moralista jest zdecydowanie 
atrakcyjniejszy (i głębszy) niż Krasicki-moralizator.  
 
Joanna Sarnecka, Uniwersytet Rzeszowski 
Kalman Segal – literatura jako pamięć miejsca. Między twórczością a pamięcią  
W 2017 roku obchodziliśmy stulecie urodzin Kalmana Segala, żydowskiego pisarza z Sanoka. W 
ramach tego jubileuszu miał miejsce szereg działań edukacyjnych, animacyjnych, 
popularyzujących jego osobę i twórczość. Trzy wydawnictwa zdecydowały się na ogłoszenie 
książek, w tym dwóch reedycji i niepublikowanej mikropowieści. Segal jest oczywiście pisarzem 
uniwersalnym, niemniej jednak jego książki mają szczególne znaczenie dla Sanoka. W swojej 
twórczości staje się świadkiem nieistniejącego świata: sennego, chagallowskiego miasteczka nad 
Sanem z jego dniem codziennym i wielokulturową społecznością. Segal zaświadcza także o 
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zagładzie sanockich Żydów. Dziś w Sanoku świadomość ich dawnej obecności w miejskiej 
wspólnocie jest znikoma. Segal może stać się więc przewodnikiem po lokalnym dziedzictwie 
kulturowym, do którego – dzięki książkom żydowskiego prozaika – mamy aktualnie dostęp.  
 
Wiesław Setlak, Uniwersytet Rzeszowski 
Uwikłania i napięcia. O kulturowej poezji Mariusza Kalandyka  
Mariusz Kalandyk (ur. 1963) – poeta, eseista, recenzent, felietonista, doktor nauk 
humanistycznych, pracownik Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli (nauczyciel-
konsultant), redaktor naczelny ,,Kwartalnika Edukacyjnego”, autor naukowego studium Poetycki 
światopogląd Jarosława Marka Rynkiewicza. Próba antropologii literackiej (2015). Jako poeta 
zadebiutował tomem Powrót Atanaryka (1997) i było to spektakularne wejście na „scenę” 
poetycką, nie tylko dlatego, że twórca z Rzeszowa otrzymał cenioną w środowisku Nagrodę im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy poetycki debiut roku. Był to bowiem swoisty manifest 
zmagań poety już dojrzałego z tym, co w jego immanencji jest prymarne, przeżyte, ale nie do 
końca jeszcze określone. Ów, rzec można, spór Kalandyka o „istnienie Kalandyka” znajdzie 
kontynuację w kolejnych zbiorach wierszy: Timbuktu. Fuga (2001, tom nominowany do 
paszportu „Polityki”), Karczma Rzym (2006), Cmentarz gołębi (2009), Szrama. Deuteronimy 
(2017). Mariusz Kalandyk okazuje się poetą zadającym pytania egzystencjalne, niepokojonym 
poszukiwaniem racji ontologicznych dla każdego bytu, z którym wchodzi w relacje, napędzanym 
przez epistemiczne napięcia, zaangażowanym w odwieczny spór między ratio a fides. To 
wreszcie poeta doctus, najudatniej wyrażający swoją substancjalność w formule estetycznej 
poezji klasycyzującej. 
 
Aleksandra Smusz, Uniwersytet Rzeszowski 
Poezja religijna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w świetle egzystencjalizmu  
Od czasu opublikowania przez Jana Błońskiego fascynującej monografii pt. Mikołaj Sęp 
Szarzyński a początki polskiego baroku minęło ponad pół wieku. Rozprawa odegrała znaczącą 
rolę w popularyzacji wiedzy na temat spuścizny tego podkarpackiego poety i równocześnie 
jednego z najważniejszych twórców polskiej literatury. Począwszy od roku 1967, do chwili 
obecnej ukazało się wiele prac poświęconych tomikowi Rytmy abo wiersze polskie, w rezultacie 
czego współcześnie można zaobserwować wyczerpanie większości zarysowanych w nich 
kierunków interpretacyjnych. Owa sytuacja implikuje konieczność stawiania tej poezji nowych 
pytań oraz podejmowania prób usytuowania jej w nieoswojonych dotąd kontekstach. Na 
podobieństwo rozterek „ja” lirycznego utworów Sępa względem dylematów przeżywanych 
przez człowieka żyjącego w dzisiejszych czasach uwagę zwracają między innymi Janusz 
Stanisław Gruchała oraz Janusz Stanisław Pasierb. Niniejszy referat wykorzystuje zarysowany 
przez nich kierunek dociekań, czyniąc kluczem do odczytania poezji Szarzyńskiego wątki 
egzystencjalizmu. 
 
Krzysztof Socha, Uniwersytet Rzeszowski 
Mieczysław Jagoszewski – przyczynek do biografii 
Choć od śmierci Mieczysława Jagoszewskiego (1897–1987) minęło raptem trzydzieści jeden lat, 
jego osobę skrywa cień tajemnicy. Nie ma pewności co do dokładnej daty i miejsca jego 
urodzenia, nie sposób ustalić, co się stało z jego spuścizną, a przedwojenne zbiory jego liryków 
są niezwykle trudno osiągalne. Cały życiorys Jagoszewskiego sprowadza się tak naprawdę do 
kilku skąpych – często kopiowanych jedna z drugiej – notek biograficznych i kilkunastu anegdot 
przekazanych przez kolegów-dziennikarzy. Zapomina się o tym, że skromny, łódzki (a urodzony 
na Podkarpaciu) nauczyciel, dziennikarz, recenzent teatralny i autor powieści w odcinkach, na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku opublikował prawdopodobnie 
najlepsze liryki obsceniczne od czasów Aleksandra Fredry. Odbiły się one takim echem, że sam 
marszałek Józef Piłsudski interweniował, by uchronić Jagoszewskiego od zarzutu psucia 
obyczajów. Wystąpienie niniejsze jest próbą przybliżenia kilku zupełnie nieznanych lub też 
znanych a niepopularnych faktów o życiu i twórczości prawie już zapomnianego filologa 
z Podkarpacia. 
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Paweł Spyra, Uniwersytet Rzeszowski 
Anna Strońska – przemyska ,,pierwsza dama polskiego reportażu”  
Anna Strońska pracowała przez wiele lat w redakcji dziennika ,,Gazeta Krakowska”, a także 
tygodnika ,,Polityka”. Współpracowała również z paryską ,,Kulturą”. Jej twórczość reportażowa 
była wielokrotnie nagradzana. Okrzyknięto ją nawet ,,pierwszą damą polskiego reportażu”. 
Pisarstwo Strońskiej charakteryzuje się wielością rozważanych i omawianych zagadnień. 
Reportażystka podejmuje problematykę niewielkich lokalnych społeczności, sprawy regionalne, 
kresowe i pograniczne, a także wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców różnych części 
Europy. Porusza ponadto kwestie o wymiarze ponadnarodowym lub uniwersalnym (np. pozycja 
geopolityczna suwerennego państwa ukraińskiego). W spuściźnie literackiej Strońskiej można 
wskazać rozmaite odmiany sztuki reportażowej.    
 
prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Nieprzywiązana rzemieniem do Rzemienia. Podkarpackie przygody Elżbiety Drużbackiej 
(3 maja 1698–14 marca 1765)  
Podjęta zostanie próba zrekonstruowania losów Elżbiety Drużbackiej po przeniesieniu się z 
Cieplic do Rzemienia. Z zachowanych źródeł wynika, że ostatnie ćwierćwiecze życia poetki miało 
charakter aktywny. Utrzymywała ona dobre kontakty z nowymi patronami – Sanguszkami, ich 
krewnymi i znajomymi oraz swoimi bliskimi – Wiesiołowskimi. Drużbacka pisała wiele listów i 
wierszy. Prawie wszystkie znane nam utwory powstały w tym okresie, wzbudzając 
zainteresowanie w różnych kręgach czytelniczych, co przyczyniło się do wydania jej wierszy 
drukiem przez Józefa Andrzeja Załuskiego w 1752 roku. W latach pięćdziesiątych Drużbacka 
osiadła na dewocji u tarnowskich bernardynek. Często wyjeżdżała do znajomych i rodziny. 
Zmarła w Tarnowie 14 marca 1765 roku. I choć doczesnych jej szczątków nie ma (cmentarz 
przyklasztorny został zlikwidowany), pozostała w pamięci potomnych jako ciekawa poetka, 
której wytwory pióra żyją nadal. 
 
Łukasz Stec, Uniwersytet Rzeszowski 
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – charakterystyka pierwszej polskiej utopii  
Wyspa Nipu, wymyślona przez Ignacego Krasickiego dla potrzeb fabuły pierwszej polskiej 
powieści utopijnej, odzwierciedla tęsknoty polskich luminarzy o idealnym państwie. Referat 
omawia temat utopijnej krainy w kontekście ustaleń poetyki negatywnej. Dzięki takiemu 
założeniu metodologicznemu możliwe staje się zaprezentowanie utopii jako „niemiejsca”, co 
zarazem pozwala scharakteryzować jej właściwości aporetyczne. Autor wystąpienia dokonuje 
również analizy porównawczej utworów poświęconych utopii dla odnalezienia wspólnych cech 
całego gatunku i scharakteryzowania jej w ujęciu narratologicznym oraz światotwórczym.  
 
dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
„obroża mego widnokręgu” (Modlitwa do psiej gwiazdy). Granice i labirynty w poezji 
Stanisławy Kopiec  
Poezja Autorki Pustego miejsca dla anioła wprowadza wyraźne granice poznania oraz obszarów 
epistemologicznie niedostępnych, przy czym granice te ukazuje jako swoisty labirynt, który nie 
budzi jednak niepokoju. Podążanie nim jest naturalną konsekwencją ludzkiego losu, skazania na 
przypadek, na tajemnicę – przy założeniu, że istnieje jednak ład, struktura tego labiryntu. 
Przewodnikiem po nim jest metafora – łącząca to, co zwyczajne i bliskie, z uniwersalnym i 
bezpośrednio niepoznanym, z wdziękiem, ironią, podkarpacką swadą. 
 
dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
Tobołki, straty, zwiastowania – ontomania, niuanse i detale w poezji Ewy Chruściel 
Świat polskiej i angielskiej poezji Ewy Chruściel finezyjnie manifestuje swe bogactwo w 
nieustannych wzajemnych odniesieniach, wspomnieniach, w procesie tłumaczenia słów na 
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słowa, słów na obrazy, obrazów na dźwięki, tłumaczeniach języków, głosek rozsypujących się 
jak korale z zerwanej nitki języka i realizujących się w różnych językach. Wyraźne odniesienia 
do Podkarpacia, do krajobrazu dzieciństwa, topografie i memografie uobecniają się znienacka i 
określają sfery życia, z którymi tylko pozornie nie wykazują związku.  
 
Zdzisław Szeliga, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
Życie literackie w powojennym Przemyślu (1945–1989) 
W swoim wystąpieniu postaram się przedstawić obraz aktywności literackiej i 
literaturoznawczej osób, które pozostały w – wyludnionym i sponiewieranym przez wojnę – 
Przemyślu. Przybliżę ożywienie, jakie nastąpiło po 1956 roku, związane z reaktywacją 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i powstaniem w 1959 roku przemyskiego Oddziału Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza, zasługującego na szczególną estymę chociażby ze względu 
na trzytomowe, pomnikowe wydawnictwo z lat 1969–1978 Z dziejów kultury i literatury ziemi 
przemyskiej (w sumie ok. 1500 stron). Przejdę następnie do organizującego się wówczas w 
Przemyślu tzw. życia młodoliterackiego, utworzenia Klubu Inicjatyw Kulturalnych w 
następstwie czego powstała Grupa Literacka „Zniesienie” (lata 1969–1975). Nie zapomnę o 
innych formach instytucjonalnej aktywności, jak np. powołanie w 1976 roku przemyskiego 
Ośrodka KKMP. Wykorzystując moje doświadczenia „redaktora od kultury” zatrudnionego w 
„Życiu Przemyskim” (lata 1979–1991), podejmę próbę zobrazowania modelu życia literackiego 
na prowincji w tamtym okresie oraz statusu młodego literata i dróg wejścia do literatury. 
Planuję przedstawić zarówno inicjatywy przedsiębrane pod auspicjami oficjalnych organizacji 
(np. ZMS, ZMW czy urzędy), jak i te tworzone w podziemiu (np. „Strych Kulturalny”). 
 
prof. dr hab. Andrzej Sulikowski, Uniwersytet Szczeciński 
Literacki fenomen Podkarpacia. Od Wacława Potockiego do Janusza Szubera 
Zasada rozróżnienia topografii i topologii literackiej. Zagadnienia czasoprzestrzeni poetyckiej w 
twórczości Janusza Szubera (księga jubileuszowa oraz monografia Apokryf sanocki Janusza 
Szubera). Hydrografia a uprawianie literatury — koncepcje Jerzego Stempowskiego, Stanisława 
Vincenza, Władysława Krygowskiego, Czesława Miłosza. Wyjątkowa pozycja artystyczna 
Andrzeja Stasiuka z Beskidu Niskiego. Sakralne punkty odniesienia w architekturze: kościół 
drewniany w Haczowie, cerkwie łemkowskie i bojkowskie, synagogi. Uwagi do albumu Piotra 
Duraka nt. cerkwi „wygnanych”. 
 
Anna Szmuc (Brodziak), Uniwersytet Rzeszowski 
Czartoryscy w wybranych wierszach, listach i prozie wspomnieniowej Franciszka 
Karpińskiego  
Celem referatu jest omówienie wybranych utworów poetyckich, prozatorskich czy też 
zachowanych listów, w których związki Franciszka Karpińskiego z magnatami sieniawskimi są 
najbardziej wyraźne. Przywołane zostaną między innymi wiersze o charakterze 
okolicznościowym, jak Rocznica imienin zmarłej księżniczki Teresy Czartoryskiej, generałówny 
ziem podolskich, 15 października 1780 w Powązkach obchodzona. Sielanka, korespondencja z 
członkami rodziny Czartoryskich czy Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. Refleksja nad 
wymienionymi przykładami nasuwa wniosek o istotnym wpływie ówczesnych elit na twórczość 
poety. Przebywanie Karpińskiego w kręgach magnackich sprawiło, że ugruntowała się jego 
pozycja w świecie literackim i kulturalnym oraz dało mu możliwość uczestnictwa w 
przełomowych wydarzeniach dla narodu. 
 
Barbara Śnieżek, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie 
Życie literackie RSTK w 2017 roku. Antologia Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszowie 
Omówienie działalności Sekcji Literackiej Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w 
Rzeszowie oraz jej członków w 2017 roku – organizowane imprezy kulturalne, spotkania 
poetyckie i autorskie, wydane publikacje itp.   
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dr Nina Taylor-Terlecka, University of Oxford 
Ludzie Medyki w pisarstwie Tymona Terleckiego  
Medyka zapisała się w historii Polski i Polaków jako wielopokoleniowa placówka 
kulturotwórcza w dawnej Galicji o rozległych powinowactwach i koligacjach artystycznych oraz 
rodzinnych. Urodzony w 1905 roku w Przemyślu Tymon Terlecki wkrótce po debiucie 
prasowym w 1930 roku spisał swoje polemiczne wrażenie z wieczoru medyckiego. Na 
podstawie tekstόw drukowanych i nieznanych listόw archiwalnych referat zamierza 
zrekonstruować jego relacje literackie i osobiste z członkami rodziny Pawlikowskich w latach 
międzywojennych, podczas wojny oraz na emigracji niepodległościowej w polskim Londynie i 
polonijnym Chicago, m.in. z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, jej siostrą i wdowcem, z 
Michałem Pawlikowskim i z Beatą Obertyńską. Z tą ostatnią wiąże się również uwzględniona w 
artykule korespondencja z Tadeuszem Romerem. 
 
dr hab. prof. UMCS Artur Timofiejew, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Obraz kampanii napoleońskich w przemyskim pamiętniku Franciszka Wiktora 
Dmochowskiego 
Utrwalone na piśmie i wydane w 1843 roku wspomnienia przemyskiego krawca F.W. 
Dmochowskiego, dotyczące kampanii hiszpańskiej 1808, kampanii galicyjskiej 1809 i kampanii 
moskiewskiej 1812, reprezentują typ prozy dokumentarnej z elementami amatorsko 
przyswojonych konwencji sentymentalnych i gawędowych. Współistnienie perspektyw oglądu 
indywidualnego i spojrzenia bezstronnego na opisywane fakty oraz częściowo udane próby 
określenia ich dziejowej doniosłości dodatkowo wzbogacają literacką i historyczną wartość 
pamiętnika. 
 
dr Krzysztof Tochman, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie  
Rozpracowanie Przemysława Bystrzyckiego  przez komunistyczny aparat represji (1945–
1989) 
Historia zmagań Przemysława Bystrzyckiego ze służbami specjalnymi Polski socjalistycznej 
datuje się od czasu jego rozpracowywania przed aresztowaniem w sierpniu 1945 roku, przez 
okres po zwolnieniu z więzienia rok później, kiedy to poddany został dalszemu rozpracowaniu 
przez Urząd Bezpieczeństwa, przede wszystkim w miejscu stałego zamieszkania – w Poznaniu. 
Formalnie postanowieniem z 16 kwietnia 1955 roku założono przeciwko niemu Sprawę 
Ewidencji Operacyjnej, którą prowadził Wydział III Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego w Poznaniu. Powodem tego były wcześniejsze kontakty Bystrzyckiego z ludźmi 
„uprawiającymi wrogą działalność” przeciwko Polsce Ludowej, tj. między innymi 
cichociemnymi: Bronisławem Czepczakiem-Góreckim „Zwijakiem 2”, Janem Parczewskim 
„Kraską”, Stanisławem Skowrońskim „Tulipanem” i Stanisławem Kujawińskim „Wodnikiem”. 
Zatwierdzony 27 sierpnia 1957 roku plan przedsięwzięć operacyjnych zakładał ustalenie jego 
kontaktów osobowych oraz działalności w ramach przygotowań do I Zjazdu Cichociemnych w 
Poznaniu. W wyniku podjętych czynności zastosowano obserwację zewnętrzną za Bystrzyckim 
(8–22 czerwca 1958 roku), opracowano technicznie jego mieszkanie (podsłuch pokojowy bądź 
telefoniczny) i inwigilację korespondencji. Ponadto do jego rozpracowania zaangażowano 
Osobowe Źródła Informacji, czyli konfidentów bezpieki. Przeprowadzono również z nim kilka 
rozmów, w których odrzucił on zawoalowaną propozycję współpracy i, jak zanotował jeden z 
oficerów SB, „wykazał wrogi stosunek do władzy ludowej”. Bezpieka ustaliła, między innymi na 
podstawie donosów, że zorganizowany w Poznaniu z inspiracji Bystrzyckiego Zjazd 
Cichociemnych, który odbył się 26 października 1957 roku, miał charakter legalny i towarzyski, 
figurant zaś utrzymywał kontakt z gen. Stefanem Dembińskim zamieszkałym w Londynie.  
Taki stan rzeczy z różnym natężeniem trwał do 1988 roku. 
 
dr hab. Anna Wal, Uniwersytet Rzeszowski 
Łańcut i okolice w  prozie Romana Turka 
W referacie omówię literackie obrazy Łańcuta i okolic w autobiograficznej prozie Romana 
Turka.  Pisarz urodził się we wsi Wola Dalsza koło Łańcuta. Jego twórczość  stanowi swoisty 
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ewenement, bo z jednej strony wywodzi się z ludowego gawędziarstwa, a z drugiej odznacza się 
sporą kulturą literacką i językową. Problematykę przestrzeni w prozie Turka zaprezentuję na 
podstawie powieści Moja mama, ja i reszta (1961), W służbie najjaśniejszego pana (1962),  
Palacz hrabiowskiej likierni (1977), korzystając z inspiracji metodologicznych, jakich dostarcza 
geopoetyka. 
 
dr Marzena Walińska, Uniwersytet Śląski 
„Szlachectwo nie znosi wzgardy”. O Nauce dobromilskiej Jana Szczęsnego Herburta 
Jan Szczęsny Herburt (1567–1616) był pisarzem politycznym znanym z antymagnackich 
poglądów, trybunem szlacheckim oraz wydawcą najstarszych polskich kronik (w oficynie Jana 
Szeligi w rodzinnym mieście twórcy, Dobromilu). Spuścizna Herburta obejmuje utwory 
okolicznościowe, nieliczne teksty poetyckie, opartą na doświadczeniach więziennych 
autobiografię Herkules słowieński, rękopiśmienne mowy i vota, a także teksty najpewniej jego 
autorstwa, ale wydane pod pseudonimem lub fałszywym imieniem, jak dziełko Artes 
Dobromilenses – Nauka dobromilska, rzekomo napisane przez Jana Lwa Szczęsnego, liczącego w 
roku wydania (1613) dziesięć lat. Wydawnictwo to jest przykładem sylwicznego połączenia 
różnych tradycji i konwencji literackich; intencje moralizatorskie znajdują wyraz zarówno w 
formie przysłowia, sentencji, bajki ezopowej, jak i herbarza czy szlacheckiej „encyklopedii”; 
uniwersalizm zakłócają aluzje do wydarzeń współczesnych i wtręty autobiograficzne. Referat 
jest próbą opisu tej publikacji z perspektywy genologicznej oraz w kontekście innego dzieła 
wykraczającego poza tematykę polityczną i bieżącą, O przyjaźni i przyjaciołach (napisanego 
najprawdopodobniej przez Herburta pod pseudonimem Andrzej Maczuski).  
 
prof. dr hab. Oksana Weretiuk, Uniwersytet Rzeszowski 
Emancypacja pamięci wysiedlonych Łemków w prozatorskiej twórczości Andrzeja 
Stasiuka 
Podkarpackie Beskidy to obszar od dawna zamieszkiwany przez Łemków w zwartej grupie aż do 
wojskowych akcji pacyfikacyjnych przeprowadzonych w latach 1945–1947. Andrzej Stasiuk jest 
pisarzem konsekwentnie i nieustannie podejmującym w swej twórczości temat wysiedlenia 
Łemków – od Opowieści galicyjskich (1995) do Jadąc do Babadag (2004) i Wschód (2014). Cel 
referatu stanowi omówienie kilku obszarów emancypacji pamięci obecności Łemków na 
zamieszkałych niegdyś przez nich ziemiach (ślady materialne, wspomnienia grupowe, sztuka 
łemkowska, architektura cerkiewna, cmentarz) w prozie Stasiuka. 
 
prof. dr hab. Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki 
Antonina z Przemyśla Różaniec pospolicie różany wianek najświętszej Panny Maryjej Matki 
Bożej. Rekonesans badawczy 
Życie i twórczość Antonina z Przemyśla to właściwie terra ignota. Znanych jest zaledwie kilka 
pewnych faktów z życia tego autora, zmarłego w  roku 1619, natomiast jego dorobek literacki na 
razie nie jest przebadany. Dominikanin z Przemyśla przetłumaczył dzieło swego hiszpańskiego 
konfratra Ludwika z Granady Memorial de la vida cristiano, ale nie wprost z oryginału, lecz za 
pośrednictwem przekładu włoskiego. Celem przygotowywanego referatu jest analiza przedmów 
„przekładacza” (termin Antonina) do czytelnika i ogólna charakterystyka translacji. Teksty 
kierowane do odbiorców dzieła, oryginalne wypowiedzi autora są źródłem umożliwiającym 
wyjaśnienie okoliczności powstania przekładu, rekonstrukcję poczynań lwowskich 
dominikanów w sprawie spolszczenia tekstu Ludwika z Granady, wielce użytecznego w 
upowszechnianiu modlitwy różańcowej, i źródłem poznania osobistych poglądów Antonina 
zarówno na sztukę przekładu, jak i jego stosunku do modlitwy różańcowej. Dostarczają też 
informacji o próbach wcześniejszego tłumaczenia dzieła hiszpańskiego dominikanina na język 
polski. Proponowano to M. Sępowi Szarzyńskiemu, ale się tego nie podjął, powstało 
„przełożenie” bliżej nieznanego ks. Pieczowskiego, ale nie doszło do publikacji, gdyż translacja 
okazała się nieudana. Dopiero z „rozkazania” o. Malchera (Melchiora z Mościsk) zadanie to 
wykonał zadowalająco spowiednik z Przemyśla. Kolejne zagadnienie badawcze stanowią 
problemy sztuki przekładu, z którymi się zmierzył Antonin jako tłumacz i o których pisał w 
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przedmowach. Na szczególną uwagę zasługuje obszerny wykład dominikańskiego translatora na 
temat istoty modlitwy różańcowej. Tłumacz rozwodzi się nad etymologią „różanego wianka”, 
daje zarys historii tej modlitwy oraz wyjaśnia odbiorcom dzieła sens i wyjątkowość, 
szlachetność pogrążania się w zgłębianiu różańcowych tajemnic, płynące z tego korzyści 
duchowe, podniety dla serca pobożnego chrześcijanina. 
 
Waldemar Wiglusz, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
Medyka Pawlikowskich w powieści Przemysława Bystrzyckiego  
W powieści Płynie, rzeka płynie Przemysław Bystrzycki (1923–2004) zawarł kilkustronicowy 
opis wizyty oficera Wojska Polskiego w medyckim dworku na początku drugiej wojny 
światowej. Dwutomową powieść, wydaną po raz pierwszy w 1982 roku, autor poświęcił 
swojemu rodzinnemu miastu Przemyślowi, chociaż nie pojawia się tam ani razu nazwa 
miejscowości. Opis siedziby „medyckich Medyceuszów”, niepozbawiony autorskiej licentia 
poetica, oparty jest na wspomnieniach pisarza być może z jego rzeczywistych wizyt w Medyce, o 
czym świadczy szczegółowość literackiego przedstawienia. 
 
Emilia Wikarska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Miasta Tymona Terleckiego  
Wystąpienie dotyczy tekstów wspomnieniowo-eseistycznych autora Krytyki personalistycznej. 
Poprzez działania cenzury w okresie PRL postać Tymona Terleckiego oraz jego publikacje okrył 
cień zapomnienia. Dopiero na przełomie wieków XX i XXI w Polsce ukazały się teksty 
urodzonego w Przemyślu pisarza. Wydany w 2006 roku zbiór szkiców „zaprasza do podróży” 
śladami Terleckiego. Postanowiłam to zaproszenie przyjąć i zatraciłam się w wędrówce 
niezwykłej… Droga twórcy wiedzie bowiem nie tylko przez rzeczywiste miejsca, ale także przez 
meandry wyobraźni oraz przestrzenie refleksji i filozoficznych rozważań autora. Odnalazłam 
podczas tej wędrówki również zapisy ukazujące w sposób niezwykle interesujący rozmaite 
obrazy miast. Dla niniejszego wystąpienia Zaproszenie do podróży stanowi zatem ważne źródło 
materiału badawczego. W swoich rozważaniach wykorzystuję ponadto narzędzia antropologii 
miasta oraz odwołuję się do wybranych założeń geopoetyki. 
 
dr hab. prof. UJK Jerzy Winiarski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Wojna chocimska Ignacego Krasickiego jako utwór współczesny. Zagadnienia genezy, idei 
i komunikacji tekstu 
Wojna chocimska (1780) Ignacego Krasickiego została oceniona przez historyków literatury jako 
dzieło słabe, znacznie ustępujące walorom literackim wszystkim innym utworom jej autora, 
które pomimo sporadycznie obecnych wartości nie uzyskało żadnego rezonansu ani w odbiorze 
współczesnym, ani późniejszym, nie odegrało też żadnej roli w tradycji literatury polskiej. Z 
uwagi jednak na główny motyw tematyczny i moment powstania oraz publikacji utworu Wojna 
chocimska może okazać się bardzo atrakcyjnym przedmiotem naukowego poznania, które będzie 
mogło odsłonić koncepcję społeczno-polityczną króla, pomyślaną jako próba resetu – po 
wydarzeniach barskich – relacji między nim a szlachtą, magnaterią i Kościołem oraz Rosją, co 
więcej, jako program odzyskania przez Rzeczpospolitą utraconej rangi międzynarodowej w 
odniesieniu do terenów wschodnich, obejmujących pogranicza z Rosją i Turcją. Dlatego też 
referat podejmie próbę zastosowania metod badawczych tekstu powiązanych z antropologią 
kulturową i komunikologią literatury, aby poszerzyć obszary obserwacji zdominowanych dotąd 
przez poetykę historyczną i absolutyzację estetycznego rozumienia literackości dzieła. 
 
dr Paweł Wojciechowski, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku 
Metamorfoza i ciągłość. Bogusław Butrymowicz – Émile Verhaeren – Anders Österling 
W artykule objęto namysłem badawczym obecność czterech pór roku w wybranych 
kompozycjach poetyckich autorów z trzech regionów findesieclowej Europy: Polski (Bogusław 
Butrymowicz), Belgii (Émile Verhaeren), Szwecji (Anders Österling). Ujęcie zawiera spojrzenie 
literaturoznawcze z uwzględnieniem strategii filozoficznych przełomu XIX i XX wieku w ich 
wspólnej – palimpsestowej – symbolice. Poczynając od zarysowania prymarnych tendencji w 
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obrazowaniu pór roku w poezji fin de siècle’u, rozważania będą ześrodkowywać się wokół figur 
natury i kalendarza, jako żywych symboli człowieczych namiętności, emocji i akcydensów, a 
nadto uniwersalnych prawd o naturze egzystencji widzianej z trzech odmiennych perspektyw. 
Wieloznaczność (np. przyroda jako maska) i jednoznaczność (gest, ślad i ich sensy) zestawiono z 
(nie)możliwością przekraczania różnoimiennych aporii. 
 
dr Jan Wolski, Uniwersytet Rzeszowski 
Blask wspomnień – teraźniejszość doznań. Twórczość Mariusza Olbromskiego 
Mariusz Olbromski w swej poezji oraz tekstach publicystycznych i działalności społecznej daje 
wyraz nadziei i przekonania o możliwości trwałego budowania porozumienia Polaków i 
Ukraińców na bazie tego, co ich łączy, bez unikania bolesnych kart wzajemnej historii. 
To poeta przywiązany do pamięci i kultury, a jego twórczość jest kontemplacją kresowych 
pejzaży i pomników tradycji, ich dokumentowaniem, co z kolei stanowi dla niego pretekst do 
podjęcia refleksji o współczesności. Można nazwać go kontynuatorem tradycji „szkoły 
ukraińskiej” w poezji polskiej czy późniejszej grupy „Wołyń” z kręgu Drugiej Awangardy. Jest 
twórcą Kresów, z natury rzeczy klasycyzującym, posługującym się językiem uporządkowanym, 
dostojnym, często z  regularnym metrum. Jego spuściznę postrzegać można jako współczesną 
realizację tematu kresowego w nowej literaturze polskiej. 
 
Izabela Zahaczewska, Uniwersytet Rzeszowski 
Przystanek Bieszczady: bez cenzury, czyli reporterska układanka Andrzeja Potockiego 
Bieszczady uważane są za jedne z najpiękniejszych polskich gór. Zachwycają swoją dzikością 
i tajemniczością, przyciągają malowniczymi pejzażami i niesamowitymi miejscami. Ich 
specyficzny klimat zapada głęboko w pamięć i wabi każdego. Nic dziwnego więc, że wyjątkowej 
magii tej krainy poddali się liczni pisarze i poeci, a przede wszystkim różni badacze. Jednym 
z najbardziej znanych miłośników „krainy Biesa i Czadów” jest Andrzej Potocki, którego ważnym 
elementem twórczości są m.in. relacje ukazujące losy ludzi uwikłanych w otaczającą ich 
rzeczywistość Podkarpacia, w szczególności Bieszczadów. Zafascynowanie reportażysty ludźmi, 
ich życiem, kulturą i historią jest widoczne zwłaszcza w zbiorze reportaży fabularnych pt. 
Przystanek Bieszczady, który chciałabym uczynić przedmiotem swoich rozważań. Każdy 
z pomieszczonych w tym tomie tekstów to osobna relacja, wszystkie razem jednak dają 
czytelnikowi obraz przedwojennych, wojennych i powojennych Bieszczadów. Potocki 
z wyczuciem uzupełnia luki w historii, prezentując nowe fakty – do tej pory owiane mgiełką 
tajemnicy, skrupulatnie tuszowane lub po prostu zapomniane. 
 
dr hab. Grzegorz Zając, Uniwersytet Jagielloński 
Młodzieńcze fabuły Józefa Ignacego Kraszewskiego wobec prozy powieściowej późnego 
oświecenia 
Autor artykułu, przyglądając się wczesnym, pochodzącym z początku lat trzydziestych XIX 
stulecia, powieściom Józefa Ignacego Kraszewskiego (Pan Walery, Wielki świat małego 
miasteczka), koncentruje uwagę na tym, w jaki sposób początkujący twórca korzystał w nich z 
prozatorskich osiągnięć rodzimych pisarzy wcześniejszej dekady, z Fryderykiem Skarbkiem – 
jako autorem Pana Antoniego i Podróży bez celu, utworów jawnie czerpiących z pisarstwa 
Laurence’a Sterne’a, ale też Pana Starosty, zapowiadającego u nas dojrzałą, panoramiczną prozę 
doby realizmu – na czele. Tłem rozważań na temat fabularnych uwarunkowań wskazanych 
wyżej tekstów Kraszewskiego (wyraźnie różniących się zresztą, jeśli idzie o wartość literacką), 
dominujących w każdym z nich tonacji i sposobów organizowania struktury narracyjnej 
pozostają wypowiedzi krytyczne późniejszego autora Latarni czarnoksięskiej, dotyczące tyleż 
powieściowego dorobku jego poprzedników, ile formułowanych przezeń oczekiwań względem 
zaczynającego się wówczas dynamicznie rozwijać w obrębie polskiego piśmiennictwa gatunku.   
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dr Jan Zięba, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 
Lice ziemi – rola przyrody w koncepcji kultury Jana Gwalberta Pawlikowskiego 
Referat jest próbą przypomnienia publicystyki Jana Gwalberta Pawlikowskiego, a zwłaszcza 
Kultury i natury, jego sztandarowej rozprawy z 1913 roku. Zawarte w tych tekstach inspirujące 
refleksje na temat związków przyrody z różnymi przejawami kultury nabierają szczególnego 
znaczenia w obecnym kontekście rozwijających się dynamicznie także w Polsce badań 
ekokrytycznych. Bliższa analiza pokazuje, że gospodarz podprzemyskiej Medyki już na początku 
XX wieku sformułował wiele wyprzedzających swój czas koncepcji dotyczących omawianego 
zagadnienia. Wypracował również szereg pionierskich postulatów w zakresie ochrony przyrody. 
Uwagi Pawlikowskiego mogą być również interpretowane w odwołaniu się do innych 
związanych z Podkarpaciem pisarzy (Wincentego Pola czy Seweryna Goszczyńskiego), którzy w 
swoich dziełach nadawali przyrodzie, ziemi kluczowe znaczenie. Nie mniej istotne będą 
odniesienia do twórców związanych z Podhalem, innym ukochanym przez Pawlikowskiego 
regionem – chodzi zwłaszcza o Stanisława Witkiewicza, a także Kazimierza Przerwę-Tetmajera. 
Rzetelna analiza nie może jednocześnie pominąć faktu, że rozważania autora Kultury i natury 
oscylowały czasem wokół takich ryzykownych i skompromitowanych zagadnień, jak higiena 
społeczna czy eugenika.  
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Zdjęcia konkursowe 
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Andrzej Dańko, Przemyśl nocą 
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