Dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Oldg
Instytut Filolo gii Polskiej
Uniwersytet Rzeszowski

Ocena osi4gnigcia naukowego wskazan

ego

pnez Pani4 dr Agatg paliwodg wr91z zocen*

istotnej aktywnoSci naukowej Kandydatki do stopnia naukowego doktora
habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa

tu w

Dr Agata Paliwoda z tzeszowsk4 uczelni4 zvn4zana jest od pocz4tku swoich
studi6w
Wyaszej Szkole Pedagogicznej uzyskala dyplom magistra filologii polskiej,

zmienionej strukturze

-

w
w Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskala stopieri naukowy doktora

nauk hurnanistycznych. Promotorami tych prac byli kolejno

(magisterium), doktoratu

-

-

-

doc. dr hab. J6zef Nowakowski

prof. dr hab. Stanislaw Uliasz.

Po uzyskaniu doktoratu habilitantka opublikowala 1g prac (dwie pozostajq jeszcze
w
druku), kilka recenzii. Wzigla udzial w 14 sesjach naukowych w macierzystej
uczelni i w
innych oSrodkach naukowych w kraju. Czg56 z wymienionych rczpraw
zapowiadaksipkg
habilitacyjn4 albo uzupelnia pracg doktorsk4. AgataPaliwoda obejmowala
swoimi badaniami
prace o chataktetze interpretacyjnym, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem kontekst6w

literackich

i kulturowych.

ZajmujE

jq

czgsto pisarze malo znani lub pozostaj4cy na uboczu
wielkiej literatury. Godna podkreSleniaruznania jest powtarzajqca sig intencja przywracania
Swiadomo6ci czytelniczej tw6rc6w

i zjawisk literackich o mniejszym zasiggu oddziaNywania,
z sygnalnym jedynie zaznaczeniem ich obecnoSci w kulturze. Ilistorig literatury buduj4
bowiem nie tylko wielkie dzielatznanych tw6rc6w, na pelny jej obraz skladaj4
sig tak2e
teksty/auto rzy pozostai4cy czgsto przez dlugie lata pozauwagQ badaczy.

Najwazniejszymi dokonaniami naukowymi

dr Agaty paliwody sQ ksi4zki

o

charaktetze monograficzlym, pozwalaj4ce dopelnic obraz literatury polskiej
o tych autor6w,
kt5rzy Zyli i tworzyli poza krajem po II wojnie Swiatowej. Obydwie ksi4zki,
cho6 omawiaj4

t62nq' gatunkowo tw5rczo56, koresponduj4

ze sob4, gdy| dotycz4 wsp6lnego

obszaru

problematykibadawczej,l4czy jeprzyjgtametody opisu i styl interprretacji.
Wu2nyw obydwu
ptacach staje sig kontekstowy charakter wywodu uwzglgdniaj4cy relacje
intertekstualne,

pozwalai4cy autorce na przwolanie
jak4 stanowi pamigi przeszloSci.

i om6wienie najwu2niejszej - jak sig wydaje
-

kwestii,

Badaczkg interesuj4 zagadnienia tradycji literackiej, ponowienia
i przeksztalcenia
znak6w kultury, atakze idee okreslajqce czas i autor6w
w nim frvor:z4cych. Istotnym staje sig
ptzybliaenie motyw6w, topos6w obecnych w tw6rczosci
emigrant6w, okreslenie osobniczych
sposob6w poslugiwania sig nimi. W swoich pracach
wskazuje na nriejsce i rolg do6w iadczen
wygnaficzych, traumatycznych prze2y6, podkreSla potrzebg
transcendencji, okresla rolg

pamigci w ptzywracaniu czytelnikom
tw6rczosci Piaseckiego, jak

obrazu utraconego swiata. .zarcwno praca dotycz*ca

i

ksi4Zka traktuj4ca o pisarstwie Biefkowskiej skupione
sg na
przybliaaniu motyw6w, najwaZniejszych topos6w obecnych
w literatur ze emigracyjnej,

omawiaj4 istotne' wedlug autorki, toposy obecne w tej literaturze.
Najw ainiejsze wydaj4 sig
style wyobtu2ni, doSwiadczenia graniczne, jakie staly sig udzialem
przywolywanych w tych
pracach autor6w.

W rozprawie Granice i pogranicza w powieiciach Sergiusza piaseckiegohabilitantka
skupia swoj4 uwagq na cztercch zasadniczych kwestiach w
- rozdziale pierwszym s4 to
relacje miEdzy ,,ksigg4 Zycia" a paradygmatem fabularno-gatunliowym.
Takie spojrzenie
motywowane bylo niezwyl<L4 biografi4 autora Kochanka
wetkiej Niedlwiedzlcy. piasecki
ptzynaleaqcy do r62nych narodowoSci, kultur, jgzykow,
system6w wartosci, wykorzystuj4cy
w swoich tekstach osobiste doSwiadczenia, okazalsig doskonalymprzyldadem
pozwal ajqcym
na szukanie zale2nofici migdzy biografi4 a tekstem.

P.ozdzial drugi podporz4dkowany zostal om6wieniorn r6znorodnosci
kreacji
bohater6w, tak odmiennych czgsto od doswiadczeri odbiorcy,
a dzigki ternu
szczeg6lnie

sugesty,vnych i interesuj 4cych.

Trzeci rczdzial nawiqntj4cy tytulem do rozprawy Mariana placheckiego
prezentuje
sposoby ukazywania przestrzeni i czasu, a tak1e ich wzajemn;,ch
powi4zan. przestrzen
traktuje autorka jako znaczqcq, ,,czgSd caloSci". Takie ustalenia
staj4 sig takZe pods taw' dla
podkreslenia aksjologicznego rysu pisarstwa Piaseckiego.
Suma wymienionych zakres6w
tematycznych pozwala na wpisanie autora Kochankn welkiej
Niediwiedzicy w kontekst
,,literackiej mapy jego czas6w". Co istotne, badaczkanie pr6buje budowad pelnego portretu
pisarza, ale

z

bogatej

i

obszemej tw6rczosci, niezwyklej

biografii habilitantka

wybiera

najwuimiejsze, najbardziej znarrrienne i wartoSciowe aspekty pisarstwa piaseckiego.

W drugim rozdaniu Autorka wziEla na siebie trud opracowania tw6rczoSci
Danuty
Ireny Bierikowskiej, tw6rczodci posiadaj4cej szczeg6lny charakter poSr6d ju1

rozpoznanych

biografii

i

dr6g wsp6lczesnych pisarzy. Na ten dorobek zlo,zyly sig skomplikowane

uwarunkowania historyczne

i

wynikaj4ce st4d koleje

losu, tak2e

tw6rcza osobowosi

Bierikowskiej' Gl6wny kontekst dla odczylania tej poezji tworzy
szeroko rozumiany czas,
dokonania wsp6lczesnych autorce tw6rc6w emigracyjnych,
dyskusje i polemiki, kt6re
towarzyszyly pisarzom znajduj}cym sig poza granicami kraju,
osobiste
dramatyczne

doswiadczenia' Bierikowska to pisarka malo znanaw
kraju, pozost4j4ca na uboczu gl6wnych
nurt6w literatury, osobna. Te wszystkie uwarunkowania
okreslily obowipki monografistki
-

koniecznodi rekonstrukcji miejsca Bierikowskiej w rzeczwistosci
literackiej, skalowania
kontekst6w i wartosciowania tej zamknigtej zawczesnie
tw6rczosci,
Monografia Agaty Paliwody eksponuje zasadnicze, artystyczne
zwiqzkiBierikowskiej
z innymi pisaruami, a ich tw6rczo16, czyni wahnymkontekstem
dla zrozumienia i

okreslenia

wagi podejmowanych przez pisarkg temat6w

-

s4 wsr6d nich autorzy bliscy poprzez

biograficzne doSwiadczenia- a wigc np. kr4g pisaruy skupionych
vyok6l ,,Kontynent6w,,, ale
autorka monografii wskazuje tak2e na szersze konteksty,
dla tw6rc6w pozostaj4cych na
emigracji byly to inspiracje tw6rczosci4 m.in. T.S. Eliota czy
c.K.I{orwida. Doktor paliwoda
korzysta z wielu metodologii pozwalajqcychjej odsloni t
rc2ne krggi tematy czne s4 wsr6d
-

nich metody biogtafrczna, psychogen etyczna,
intertekstualnoS6. Sw4 praca buduje
CzgS6 biografrczna

powielane w slownikach

z

tematologiczna, hermeneutyka,

czterech zasadniczych rozdzjal6w

i aneksu.

jest niezwykle cenna. Doktor Paliwoda prostuje

nie5cisloSci

pelniejszy ogl4d biografii pisarki stal sig mozliwy dzigki
dotarciu
do archiwum poetki. Monografia swoia i obca... zawierc nowe ustalenia
pozwalaj4ce na
sportretowanie Bierikowskiej nie tylko jako pisarki, ale
tak'ze dzialaczki polonijnej,
publicystki, dla kt6rej praca narzeczwsp6lpracy zk<rajem,
dbanie o wlasciwe miejsce kultury

polskiej

w

-

2yciu kanadyjskiej Polonii stanowily wyzwanie

i

poslannictwo. Udowadniala swoj4 dzialalnoSci4 potrzebg
wybiegania

szczeg6lnie pojmowane

w

przyszlos6, to w niej,

w ci4glym rczdtapywaniu ran widzialaszansg na odrodzenie polskiej
literatury. Nie idea
jak
podkreSla dr Paliwoda, okreSlal a jej tw6rcz4 postawg,
,,niezlomnoSci",
ale misj4 uczynila
pielggnowanie zwiqzkow z ojczyzn4, z polsk4 kultur4.
Temu sluzyly organizowan e odczyty,
spotkania z pisanarrri, opracowywanie podrgcznik6w do
nauki jgzykapolskiego
a nie

w szkolach

srednich, podtrzymywanie kontaktu zl<rajem. Podkreslala,
zebeztego typu dzialartnie bgdzie
Polonii' Co wazne i niezbyt czgste, bylaniezaleAnaw swych pogl4dach
i czgsto nie stronila
od krytyki Srodowiska emigracyjnego.

Nie mo2na zroztxntel pisarstwa Bierikowskiej bez uwzgle;dnienia jej pogmatwanej
biografii

-

dzieciristwa

i

wczesnej mlodo 6ci naznaczonych traumatycznymi prze2yciami
w

Rosji' One staj4 sig tematem rozdzialu drugiego. Habilitantka wykorzystuje szerokie
konteksty historycznoliterackie, gl6wnie tzw. literatury lagrowej, problematyki
autobiograficznej i dokumentu osobistego. Podkresla wagE dziennik.a pisanego w obozach
dla
uchod2c6w w Iranie ptzez 15-16 letni4 Ireng Czech (to panieflskie nazwisko poetki). Dziennik
ten cechuje skrupulatnoS6 w przedstawianiu wlasnych doSwiadczeh, ucieczkaod
kreacyjnych
zabiegow,jest to, jak podkresla monografistka, istotny walor zachrlwanego
tekstu.
Przemiianie i utrata - ttzeci rozdzial pracy omawia tematvkg emigracyjn4.
Autorka
rozprar'Y jest Swiadoma konieczno6ci uruchomienia szerszych kontekst6w
dla zrozumienia

pokolenia mlodych emigrant6w. Wykorzystuje

w tym celu wypowiedzi

prasowe autorki

Dziennikn, wlqcza kontekst dzialalnoSci naukowej , czy ukazuje autorkg na
tle pogl4d6w
poet6w z grupy ,,Merkuriusza"-,,Kontynent6w". skladaj4 sig na ten rozdziaN
analizy
problem6w problemy najwaZniejszych dla ogl4du pisarstwa Bielkowskiej:
doswiadczenie

emigracji (,,Inni majq domy". Emigracja), uczu6 (,,Uczucia

na sprzeda7',. Milosi),

wewngtrznychptze?yt (,,Zaczyna sig nic". Melancholia). Szczeg6lnie ciekawa wydaje
mi sig
czgi;c dotyczqca roli melancholii jako kons[,tutywnego tematu tej poezji. Autorka
rejestruje
najwulntejsze elementy obrazowania, szuka 2r6del- dostrzega je przede wszystkim poezji
w
baroku (J. Donne, M' Sgp-Szarzyriski), w mlodopolskich klimatach, tw6rczoSci T.
S. Eliota i

T'

R62ewicza. Wpisane

w tekst rozdzialu interpretacje wierszy podporz4dkowane

zostaly

przesledzeniu istotnych motyw6w: b6lu, tgsknoty, pustki, nie b<:z znaczeria
dla pelnego
zobtazowania tej problematyki bylo wskazanie typowych cech dla l'dcriture
mdlancolique

enumeracji,

figur bl}dzenia i labiryntu, depersonalizacji. wldaje sig, ze w

-

swych
interpretacjach dr Paliwoda zbyt czgsto porzvca omawiany tekst" pozostaj4c
na poziomie
opisu i uzupelniaj4cych ten opis kontekstach opracowart a przecie2 o kompetencjach

-

interpretatorskich autorki pracy

o

Bierikowskiej mo2na sig przekona6 wielokrotnie.
Waznym kontekstem dla rozwazari w tej czgsci pracy A. Paliwoda uczynila rozprawy:
Julii
Kristevej, Alicji Kuczyfkiej, Marka Bienczyka, Wojciecha Balusa, ks. J6zefa Tischnera.

Czwarty rozdzial poSwigcony zostal tematom codziennoSci, najbardziej intymnej
prywatnoSci, a tak2e refleksji religijno-filozoftcznej. Konteksrem dla tych
rozwu2ah
pozwalai}cym lepiej zrozumiet tw6rczoSd autorki Piefni suchego jgryka czyni
habilitantka
poezjq Mirona Bialoszewskiego i Stanislawa Grochowiaka. Teksty Bierikowskiej
Swiadcz4 o
zakotzenieniu pisarki

w polskiej kulturze. Om6wione

motywy religijne, inspiracje buddyzmem, mitologi4

-

zostaly tak2e obecne

w tej poezji

poSwiadc zajE szczeg6lne uwra2liwienie

autorki Drogi do Rosii na tajemnic1 iwi42q sig z fascynacj4 kultur4 i frlozofi4 Wschodu.

ciekawie pod wzglgdem stylistycznym zostal skomponowany
korpus pracy - mam na mysli
fo*9 stylistyczn4 tytul6w rczdziaLow i podrozdzial6w skladnikiem kazdego z
nich s4
ciekawie dobrane cylaty z tekst6w Bierikowskiej.

W Zakoriczeniu zawafla habilitantka uwagi na temat motyw6w autotematy
cznych,
wprawdzie nielicznych, rozsianych w jej tw6rczosci,
ale pozwalaj4cych uchwyci6 obraz
pisarki, czlowieka otwartego na otaczajlcq rzeczwistosd,
kobiety poszukuj4cej nieustarurie
wartoSci wbrew osobistym doSwiadczeniom i na przek6r przeciwnosiciom
losu.

Zanyka prac9 Aneks (strony 275-293) opracowany edytorsko przez
A. paliwodg
dziennik pisany przezBierikowskq od,pa2dziernika lg42
dostycznia lg44 rckuw obozach w
Iranie. Tekst przechowywany w Thomas Fisher Rare
Book LibrarS, Uniwersytetu w Toronto
jak
pisze
autorka monografii - potraktowany zostaljako
,,historycznoliteracki dokument,,,
ptzytoczony w calosci w oryginale stanowi nie tylko
material badawczy, alejest

takze
Swiadectwem m6wi4cym o powiklanych losach Polak6w.
Bez nieg,r tw6rczoS6 Bierikowskiej
jawilaby sig niepelna. Dziennik przynare2qcy do
obszaru dokumentu osobistego przemawia
niezwykle mocno. Pisany przez nastolatkg odslania problemy
pozostaj4ce poza obszarem
prostej percepcji' Jest Swiadectwem prze2y6, doswiadczeri
odleglych, czgsciowo juz znanych
z przekazow wigzni6w sowieckich lagr6w i zeslaric6w, ale ci4gle zyv,rych
i waznyoh dla

zroztmienia zlo2onej polskiej historii. Doktor Paliwoda

zach<>wala

oryginalny ksztalt

jqzykowy tekstu Swiadoma, Zekaldanajmniejsza
nawet ingerencja oslabi jego wymowg.

Biefikowskiei:

- Wyw6d prowadzi autorka dwutorowo

jednak

w kilku

-

obszeme przypisy uzupelniaj4tekst gl6wny,

miejscach rozbudowane narracje

w odsylaczac,tr utrudniajq

lekturg, ich

wl4czenie w gl6wny nurtrozwa2ari byloby zasadne;

-

autorka, co bylo sygnarizowane

juz

powy2ej, niekiedy

zby szybko odstgpuje od
glgbszej interpretacji, teksty slv24 czgsto do ilustracji
omawianego problemu, a nie ukazaniu
warsztatu czy stylu Bierikowskiej _ 144,75I,
- nie w pelni wybrzmiaLy zagadnieniawahne w tej poezji jej
dialogowos6, ironiczny
dystans, kreacyjno66 - czgsto np. stosowany kostium mgski,

- na pewno ttzeba podkre6li6 klarowno66 wywodu w przeu,a2aj4cych
partiach pracy,
jej ptzemySlany tok jednak niekiedy dr Paliwoda
stosuje skonrplikowan4, meandr yczna

skladnig, kt6ra, choi ciekawa szlma w sobie, bwzy sp6jnos6 tekstu:
konfrontuje go 2.....a2 doprzypisu I 13;

s.

144

_ ,,Tyffr

samym

wibrsze ....formg (+ jeszcze cytaO _ s. 151.
autorki. ....ostatniego wiersza,, _ s. 159;

,,Jakkolwiek
,,Stosunek

,,Konsekwencj4 tej perspektywy jest .. ....zakoruenienia sig

w

rzeczywistoSci,,

-

s. 163.

Agata Paliwoda zdobyLa sig na rekonstrukcjg wymag
ajqc1 znacznego doswi adczenia
badawczego, kompetencji opartej nie tyle na polonistycznej
wied zy, co na dobrej znajomosci
kompleksu zagadnien dotycz}cych wzajemnych uwarunkowari
analizowanej tw6rczo5ci.

Autorka monografii wykazala sig bardzo dobrym przygotctwaniem
i sprawnosci4
warsdatow4. Porz4dkiem zaprezentowanej monografii zdaje
sig rzEdzi7 pewna logika
biografii poetyckiej

i

duchowej Bierikowskiej

dzieciristwa, mlododci
Poszczeg6lne tozdziaNy

- poczqwszy

od zdarzen/prze2y(, zwczesnego

po tematy charakteryzuj4ce poetkg dopiero w doroslym Lyciu.
tworz4 rozlegLe perspektywy badawcze, ich powi4zania i przenikania

-

pozwalajqnawzajemne oSwietlanie sig, tworzEcportret
wielowymiarowy tej skomplikowanej
biografii' Monografia Agaty Paliwody uzupelnia obraz polskiej poezji
emigracyjn ej, ta
rzetelna praca stanowi wartoS6 tak2e z tego powo du, ze dobra
(pelna) historia literatury, a
habilitantka ma tego Swiadomo6i, nie mole ograniczal sig do
kilku kluczowych nazwisk, bo
przecie2 ttruorzl i4 tak2e pisarze czgsto zapomnian i, czekai4cy
na analityc znq vwagg.
Badania literatury emigracyjnej s4 prowadzone przez doktor paliwodg
od dawna

i

poswiadczone publikacjami ogloszonymi przed,

i po uzyskaniu stopnia doktora nauk

humanistycznych. W autoreferacie habilitantka wyruZnie wskazala
na zakresy tematyczne,
jakim podporz4dkowane zostaly publikacje, s4 to: proza
Sergiusza piaseckiego, literatura
emigracyjna oraz literatura podejmuj4ca temat doSwiadczeri wojennych,
a w ostatnim okresie
takze literatura najnowsza' wigkszo s6 z tych prac bylapublikowaner
w macier zystej uczelni

-

w wydawnictwie ,,lokalnym", co czgsto stanowi zarzutw ocenie publikacji.
,,LokalnoSil,, co
trzebawyruanie

i

zmocqpodkreSli6, nie deprecjonuje

w

2adenspos6b tychrczpraw. pragng

przypomniel, 2e wielu autor6w pozostaj4cych na marginesie
wielkiej literatury zostalo
przywr6conych literaturoznawczej pamigci _ vvrystarczv wspomnie6
choiby tw6rc6w bliskich
srodowisku londyriskich ,,Kontynent6w": Jana Darowskiego, z,ygmunta
tr awrynowicza,
Bohdana Czaykowskiego, AdamaCzerniawskiego, Floriana
Smiejg, AndrzejaBuszg, Janusza
A' Ihnatowicza, a tak2e spoza tego ktggu, np. ZofrE Romanowi czowq- i stalo
sig to wlasnie

dzigki ,,lokalnym" Srodowiskom akademickim, m. in. polonistyce rzeszowskiej.
Teksty te

stanowi4 wazne ogniwo w historii literatury,
zatem

s4 rzetelne

i spetniaj4 wymogi prac naukowych,

przymiotnik,,lokalny,' nie powinien ich dezawuowad.

Praca poswigcona Bierikowskiej podp orzldkowana zostaNa
okreslonemu celowi wypelnianiu luk w przestrzeni historycznoliterackiej, st4d potrzebna
byla rozleglakwerenda,
pozwalajqca na ukazanie wieloaspektowe tej
tworczoSci; ksiazka omawiaj 4ca tworczoi1
Piaseckiego zostaLa tak sprofilowana, by unikn4i powt6rzeri
w analityc znym oglqdzie
zatem wymagala dobrego tozeznania w dotychczasowych
opracowaniach. Kazd

e z tych
wyzwafi pozwala wskazai na istotne cechy doktor Paliwody jako
badaczki literatury
dwudziestego wieku

-

rzetelnosi

i sumiennosd. Kolejne teksty omawiaj4ce m. in. tw6rczosi

Beaty obertyriskiej, Jenego Gizelli, Janusza Glowackiego,
wactawa Lieberta, zygmrnta
tr'awrynowicza obrazuj4 i podwi adczajq zar6wno dobry
warcztat historyka literatury, jak i
moZliwosci habilitantki, kt6re mog4 zaowocowai w przyszlosci
kolejnymi ciekawymi
publikacjami. R6wnie dobtzeporusza sig w metaforycznym
swiecie poezji,jak i wyma gajqcej
innych narzgdzi anality cznych prozy.
Wart uwagi jest takze nurt badari pozostaj4cy poza glownymi
tematam i zwi4zanymi z
emigracj4 - chodzi o szkice poSwigcone tw6rczoSci Karola
W'ojtly, Janusza Szubera,
Katatzyny Grocholi, Marii Nurowskiej, Janiny Krawczyk,
Stanislawa Srokowskieso.
Wa2nym obszarem dzialalnoilci dr Agaty Paliwody jest jej
dziaNalno{c dyd.aktyczna.
od wielu lat prowadzi zajgcia zhtera,r,;u.y Mlodej Polski, literatury po 1939
roku, kontekst6w
literatury polskiej xx i XXI wieku, poetyki, analizy dziela
liter:ackiego. wszystkie byly
wysoko oceniane zar6wno przez student6w, jakiwladze Instytutu.
Wsp6lpracuje zCentrum
Kultury i Jgzyka Polskiego dla Polak6w z Zagranicy i Cudzoziemc6w pOLSNUS.
Jako

adiunkt

i

starszy wykladowca recenzowala prace magisterskie (7I)
ptowadziLa seminarium licencjackie na studiach pierwszego

i

licencjackie (37),

stopnia i seminarium
magisterskie na studiach niestacjonamych drugiego stopnia.
Dopelnieniem jest praca1'arzecz
srodowiska - dr Agata Paliwoda uczestniczyla w programie
wsp6lpracy Instytutu ze szkolami
Srednimi regionu, istotnym aspektem jej zaangazowaniajest
ud;zial w pracach Komitetu
Okrggowe go Olimpiady Literatur y i J gzykapol skiego.
Dokonania badawcze Agaty paliwody s4 sp6jne, posiadaj4
wszelkie cechy prac
naukowych, tym samym spetniaj4 wymogi procedury habilitacyjnej.
Nalezy podkre6li6, ze
wskazane walory problemowe, metodolo giczna SwiadomoSi
autorki, trafnie
dobrany kontekst

przedmiotowy, Srodki warsztatowe, umiejgtnie wykorzystane perspektywy
poznawczenadaj4
caloSci jej dorobku rangg opracowania tw6rczego i poSwiadczaj4 predyspozycje
naukowe
habilitantki.

Konkluzja: wskazane osi4gnigcia wynikaj4ce
2003

z

art. 16 ust.2l ustawy

z

drua

14 marca

t. o stopniach naukowych i tytule naukowym czyliksipka ,,Swoja i obca,,. Tw6rczoi6
-

literacka Danuty lreny Bierikowskiei orczpozostaly opublikowany
dorobek naukowy oceniam
pozytywnie wnioskujg o dopuszczenie Kandydatki do dalszych
etap6w postgpowania
habilitacyjnego.

i

Rzesz6w,31.05. 2017
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