NOTY O A U TO R A C H
Ks. Antoni D u n a j s k i , doktor, teolog, duszpasterz, publicysta. Urodzony w 1947 r. w
Grucie k. Grudzi^dza. Studia w Wyzszym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz na Katoli
ckim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1980 r. wykladowca w Wyzszym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a od 1988 r.
r6wniez w Akademii Teologii Katolickiej (punkt konsultacyjny w Gdyni, obecnie w Tczewie).
Wieloletni dyrektor Wydzialu Duszpasterskiego Kurii Biskupiej i diecezjalny duszpasterz w
Pelplinie. Od 1992 r. proboszcz parafii Sw. J6zefa w Tczewie.
Cztonek Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Akademickiego. Moderator
Ruchu Swiatlo-Zycie.
Wyr6zniony Nagrod^ im. M. Kolbego - R. Schneidera.
Gldwne obszary badari: teologia literatury, zwlaszcza norwidologia, pobrzeza teologii - jej
kontakt z innymi dziedzinami wiedzy, dogmatyka i in.
Autor ksi^zki: Chrzeicijanska interpretacja dziejdw w pismach Cypriana Norwida (1985,
nagroda naukowa Franciszka Skowyry) oraz wielu artyku!6w, wsp61autor kilku prac zbiorowych.
J6zef F e r t , doktor, polonista, poeta, krytyk literacki. Urodzony w 1945 r. w Korytnicy
(woj. kieleckie). Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i
Uniwersytecie im. Marii Curie-Sklodowskiej.
W latach 1968-1969 pracownik redakcji Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL i
(kr6tko) redakcji „Za i przeciw” . Od 1970 do 1990 r. nauczyciel i wychowawca w Liceum
Og61noksztalc$cym we Wlodawie. Od 1983 r. sekretarz redakcji czasopisma „Studia Norwidiana” , a od 1985 r. r6wniez pracownik Zaktadu Norwidowskiego KUL.
Od 1980 do 1989 r. wiceprzewodnicz^cy, a nast^pnie, do 1990 r., przewodnicz^cy oddzialu
wlodawskiego NSZZ „Solidamosc” .
Czlonek Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Stowaizyszenia Pisarzy Polskich. Wsp61redaktor kilku czasopism m.in. „Polonisty”.
Dwukrotnie nagrodzony srebm^ odznak? recytatorsk^, wyr6zniony w konkursie im. J.
Czechowicza. Zastuzony Dzialacz Kultury i Honorowy Obywatel Miasta Wlodawy.
Gldwne obszary badari: historia polskiej literatury romantycznej, Cyprian Norwid, wsp<51czesna poezja polska.
G16wne publikacje ksi^zkowe: Norwid poeta dialogu (1982); Rytmy (tom poetycki, 1987);
C. Norwid, Vade-mecum (oprac., 1990); C. Norwid, Kolebka pieSni (1990); Poeta sumienia.
Rzecz o tworczosci Norwida (w druku).
Stanislaw G r y g i e l , profesor, filozof. Urodzony w 1934 r. w Zembrzycach k. Bielska-Bialej. Studia z zakresu filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Jagielloriskim w Krakowie i
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1962-1980 dyrektor „Znaku’\ Od 1965 do 1980 r. wykladowca filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, od 1981 r. w Instytucie Jana Pawta II na Uniwersyte
cie Laterariskim, a obecnie r6wniez w Akademii Santa Croce w Rzymie oraz w Waszyngtonie.
W latach 1980-1983 kierownik Polskiego Instytutu Kultury Chrzescij ariskiej w Rzymie.
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Cztonek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Argentyriskiego Towarzystwa Filozoficznego. Redaktor czasopism: „I1 Nuovo Areopago” , „Anthropotes”, „La society”, „Communio” , „Znak”, „Znaki Czasu” .
Laureat Nagrody im. M. Kolbego - R. Schneidera.
Autor ksi^zek: L ’uomo visto dalla Vistola (1978); La voce nel deserto (1981); La voz en el
desierto (1982); II lavoro e Vamore (1983); W kr$gu wiary i kultury (1990) oraz licznych artykuI6w naukowych i populamonaukowych w kilku jezykach.
Jacek L e o c i a k , magister, polonista, publicysta, poeta. Urodzony w 1957 r. w Warszawie. Studia na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1980 r. pracownik naukowo-dydaktyczny tegoz
uniwersytetu.
Cztonek Towarzystwa Przyjaini Polsko-Izraelskiej.
Gt6wny przedmiot badan: norwidowska etyka mowy.
Autor tekstdw krytyczno-literackich, artyku!6w po$wisconych tematyce norwidowskiej i
utwor6w poetyckich drukowanych w czasopismach kulturalnoliterackich (laureat konkursu poetyckiego „Tygodnika Powszechnego”).
Alina M e r d a s RSCJ, doktor filologii polskiej. Urodzona w 1924 r. w Raczycach Wielkopolskich. Studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Mikotaja Kopemika w Toruniu oraz w
Studium Filmowym w Poznaniu.
W latach 1955-1975 nauczycielka jszyka polskiego w Prywatnym Liceum Ogblnoksztalc^cym Zgromadzenia Naj&vistszego Serca Jezusa (RSCJ) w Polskiej Wsi-Pobiedziska. Od 1975
r. - funkcje w Zgromadzeniu: czlonek Zarz$du Prowincji, redaktor pisma wewnstrznego, odpowiedzialna za formacje ci^gla, przelozona dom6w w Warszawie i Poznaniu. Wyktadowca
jszyka i literatury polskiej w seminariach duchownych.
Czlonek Pen-Clubu.
Gt6wne obszary dzialalnoSci zakonnej i pracy badawczej: wychowanie przez nauczanie,
formacja zakonna, historia duchowoSci, romantyzm i Norwid.
Autorka ksiqzki L uk przymierza. Biblia w poezji Norwida (1983), licznych tlumaczeri i
artykul6w (publikowanych r6wniez pod pseudonimem Siostra Maria Barbara).
Ewa P o d r e z , doktor, filozof. Urodzona w 1952 r. w Warszawie. Studia filozoficzne w
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1977 r. pracownik naukowo-dydaktyczny tejze
uczelni.
G16wne obszary badan: etyka, mySl filozoficzna Karola Wojtyty, aksjologia, historia etyki
i bioetyka.
Publikacje ksi^zkowe: Czlowiek, byt i wartote (1989); Trzy rozprawy o tolerancji (w druku); W krzgu dobra i zla. Wybdr i opracowanie tekstdw klasycznych z etyki (w druku).
Jadwiga P u z y n i n a , profesor, jszykoznawca. Urodzona w 1928 r. w miejscowoSci Rozyszcze na Wotyniu. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1956 r. pracownik
naukowo-dydaktyczny tegoz uniwersytetu.
Cztonek Polskiego Towarzystwa Jszykoznawczego, European Linguistic Society, European
Society of Lexicography (Eurolex) oraz Towarzystwa Naukowego KUL.
Wyr6zniona wielokrotnie nagrodami rektorskimi.
Gt6wne obszary badari: historia leksykografii, leksykologia, slowotw6rstwo, jszyk wartoSci, kultura slowa.
Najwazniejsze publikacje ksi^zkowe: „ Thesaurus Polono-Latino-GraecusI Grzegorza Knapiusza. XVll-wieczny warsztat pracy nad fezykiem polskim (1961); Wypowiedzi o fezyku i stylu
w okresie staropolskim (1963); Nazwy czynnoSci we wspdlczesnym fezyku polskim (1969); Slowotwdrstwo wspdlczesnego fezyka polskiego, t. I (wsp61 autor, 1979); Slownik fezyka Cypriana
Norwida. Zeszyt prdbny (wsp6tred. 1988); Studia nad fezykiem Cypriana Norwida (wsp6lred.
1990); Slowo Norwida (1990); J$zyk wartosci (1992).
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Stefan S a w i c k i , profesor, teoretyk i historyk literatury. Urodzony w 1927 r. w BrzeSciu
nad Bugiem. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Jagielloriskim w Krakowie.
Od 1951 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, w latach 1971-1983 prorektor. Obecnie
kierownik Katedry Teorii Literatury i Zaktadu Badari nad Tw6rczo£cia C. Norwida KUL.
Redaktor naczelny czasopisma „Studia Norwidiana".
Wiceprzewodniczacy Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Prezes Towarzystwa
Naukowego KUL. Czlonek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Inklings-Gesellschaft fur
Literatur und Aesthetik. Czlonek Rady Naukowej Episkopatu Polski, Instytutu Jana Pawl a II
oraz Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „ Ethos”.
Gl6wne obszary badari: teoria literatury i metodologia badari literackich ze szczeg61nym
uwzglednieniem zagadnieri aksjologicznych, problematyka relacji mi^dzy religia i literature oraz
tw6rczo$£ Norwida.
Najwazniejsze publikacje: Poczqtki syntezy historycznoliterackiej w Polsce (1969); „Verbum” (1934-1939). Pismo i frodowisko t. I i II (wspdloprac., 1976); Z pogranicza literatury i
religii. Szkice (1978); Sacrum w literaturze (red., 1980); Poetyka. Interpretacja. Sacrum (1981);
Das Ethos der Polnischen Literatur (1982); ChrzeScijariskie warto&i poezji Norwida (1986);
Norwida walka z forma (1986); C. Norwid. Wiersze (wyb6r i oprac. 1991). Redaktor szeregu
prac zbiorowych, m.in. serii: „Tradycje religijne literatury polskiej” i ,,Literatura w kregu wartoSci” .
Irena SI a w i r i s k a , profesor, teatrolog, historyk literatury. Urodzona w 1913 r. w Wilnie.
Studia na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie oraz na Sorbonie. W czasie wojny praca fizyczna i w tajnym nauczaniu na Wileriszczyinie.
Po wojnie starszy asystent Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w Toruniu, w 1949 r. wydalona z uczelni w pierwszej „czystce” na uniwersytetach. Od 1949 r. wsp6lpracownik Komisji
Historii Literatury Polskiej w Polskiej Akademii UmiejetnoSci w Krakowie. Od 1950 r.
adiunkt, a nastQpnie profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (obecnie emerytowany).
Czlonek Pen-Clubu oraz kilku towarzystw naukowych o zasiegu mi^dzynarodowym; czlo
nek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawla II KUL oraz Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN.
Wyrdzniona m.in. medalem „Za wybitne osiagniecia w dziele umacniania wi^zi Polonii z
Macierz^” i Nagrod^ im. Idziego Radziszewskiego (doroczna nagroda KUL).
Gl6wne obszary badari: filozofia (gl6wnie antropologia) teatru, nowe teorie teatru, dramat
europejski, zwlaszcza poetycki (szczeg61nie Eliot, Claudel), wsp6lczesny teatr religijny w Pols
ce i na Swiecie.
Najwazniejsze publikacje ksi^zkowe: Tragedia w epoce Mlodej Polski (1948); O komediach
Norwida (1953); Sceniczny gest poety. Zbidr studidw o dramacie (1960); Rezyserska rqka Norwi
da (1971); Wspdlczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru (1979, tlum. na jezyk francuski i wyd. w Belgii w 1985 r.); Wfrdd mitdw teatralnych Mlodej Polski (red., 1983); Moja
gorzka europejska Ojczyzna (1988); Teatr w m ytti wspdlczesnej (1990); Dramat i teatr religijny
w Polsce (red., 1991).
(M. Ch.)

