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Mroczkowski Przemysław, ur. 28 VI 1915 r. w Krakowie, zm. 12 VII 2002 r. tamże, 

prof. dr hab., dziekan WNH, filolog angielski, filolog francuski. 

W 1933 r. uzyskał maturę w Państwowym IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w 

Krakowie. W l. 1934-38 odbył studia wyższe na UJ na Wydziale Prawa i Wydziale 

Filozofii. W 1938 r. na UJ uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie filologii 

francuskiej na podstawie pracy L’élément romanesque et fantastique comme moteur 

d’action dans les romans de Chrétien de Troyes, napisanej pod kierunkiem Władysława 

Folkierskiego, a w 1946 magistra filozofii w zakresie filologii angielskiej na podstawie 

pracy G.K. Chesterton as Hagiographer, napisanej pod kierunkiem Romana 

Dyboskiego. 

W czasie II wojny światowej prywatnie udzielał lekcji języków, za co został 

aresztowany przez Gestapo w 1941 r. i przebywał 3 miesiące w więzieniu na ul. 

Montelupich w Krakowie. Po wyjściu na wolność uczył dalej, gł. na prowincji. Po 

wycofaniu się wojsk niemieckich wrócił do Krakowa, gdzie w l. 1945-46 objął 

stanowisko lektora w Akademii Górniczej w Krakowie i nauczyciela w gimnazjum. 

Prowadził też ćwiczenia w Studium Filologii Angielskiej w Krakowie. W r. akad. 

1946/47 przebywał na stypendiach w Anglii i Stanach Zjednoczonych. W 1947 r. 

uzyskał na UJ doktorat na podstawie pracy G.K. Chesterton and the Middle Ages. W 

1951 r. habilitował się na KUL (brak zatwierdzenia przez władze państwowe) na 

podstawie pracy Canterbury Tales na tle epoki (Lublin 1956). W 1961 r. uzyskał tytuł 

naukowy profesora nadzwyczajnego. 

W l. 1946-63 pracował na WNH, początkowo w charakterze zastępcy profesora Katedry 

Filologii Angielskiej, a od 1956 r. docenta. Sprawował urząd kierownika Katedry 

Filologii Angielskiej, a w l. 1952-53 dziekana WNH. Prowadził wykłady, seminarium z 

historii literatury angielskiej, ćwiczenia z fonetyki, ćwiczenia w tłumaczeniu oraz 

idiomatykę i konwersację. Pisał prace naukowe z zakresu literaturoznawstwa i 

kulturoznawstwa o specjalizacji mediewistycznej i szekspirologicznej. W l. 1948-49 

pełnił funkcję sekretarza Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL. W 1964 r. 

rozpoczął pracę na Wydziale Filologicznym UJ w Krakowie, gdzie od 1949 prowadził 

wykłady zlecone, ćwiczenia oraz egzaminy. 

Do jego najważniejszych publikacji należą: Święty Tomasz z Akwinu − „antropolog” w 

ujęciu G.K. Chestertona a w poglądach uczonych (RF 2-3(1949-50), s. 377-397), G.K. 

Chesterton a zagadnienie humoru w kulturze katolickiej (Lublin 1959), Katedry, łyki, 

minstrele (Kraków 1962), Zarys historii literatury angielskiej (Katowice 1978), 
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Historia literatury angielskiej. Zarys (Wrocław 1981), Szekspir elżbietański i żywy 

(Kraków 1981). 

 

AU KUL, RP, sygn. A-293; KUL-50 (passim); I. Kałuża, Litterae et lingua in honorem 

Premislavi Mroczkowski, Wrocław 1984; M. Gibińska, Prof. dr hab. Przemysław 

Mroczkowski 1915-2002, „Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji 

Neofilologicznej” 3(2002), s. 159-160; Profesor Przemysław Mroczkowski − polski 

anglista, 1915-2002, red. M. Gibińska, Kraków 2015.  

Kinga Łuć 


