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Anna Fesnak, Pitula-Rożniatowska Irena Antonina 
(1919–1980) [w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemy-

ślan, pod red. Anny Siciak, na stronie Przemyskiej Bi-

blioteki Publicznej 

Pitula-Rożniatowska Irena Antonina (1919–
1980), nauczycielka, animatorka kultury żywego 

słowa, publicystka, społecznica. 

Ur. 2 XII 1919 r. we Lwowie jako córka Jana i Ste-
fanii. Szkołę podstawową i średnią ukończyła we 
Lwowie. Przed wojną jej rodzice przenieśli się do 
Przemyśla. W latach 1945–1950 odbyła studia po-
lonistyczne na UJ w Krakowie. Pisała pracę pod 
kierunkiem prof. Stanisława Pigonia i 28 X 1952 
uzyskała dyplom magistra. Po kilkuletniej pracy 
nauczycielskiej w liceum w Bielsku-Białej przenio-
sła się do Przemyśla. Pracowała w Technikum Me-
chanicznym, Technikum Rolniczo-Łąkarskim, w 
Studium Nauczycielskim, w Studium dla Wycho-
wawczyń Przedszkoli. W przemyskich świetlicach 
prowadziła zespoły recytatorskie. Ponadto dojeż-
dżała do Rzeszowa, gdzie w WSP miała zajęcia z 
kultury żywego słowa. Od 1961 r. była członkiem 
TPN w Przemyślu, i w jego zarządzie w 
r. 1961/1962 pełniła funkcję sekretarza. Ponadto 
przez ok. 20 lat należała do miejscowego Oddziału 
Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza oraz 
do Towarzystwa Literackiego im. M. Konopnickiej. 
Była stałą recenzentką przedstawień „Fredreum” 
oraz sama wygłaszała odczyty o współczesnym te-
atrze Rzeszowa, Przemyśla i okolic. Jej dorobek 
pisarski związany był z Przemyślem. Życiu literac-
kiemu i kulturalnemu Przemyśla w okresie mię-
dzywojennym poświęciła nieukończoną ze wzglę-
dów zdrowotnych pracę doktorską, pisaną pod kie-
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runkiem prof. Jerzego Starnawskiego. Jej dwa spo-
re fragmenty opublikowała w „Roczniku Przemy-
skim” – rozprawkę o czasopiśmie „Wzloty” i artykuł 
o przemyskich filologach klasycznych. Jej artykuły 
ukazywały się na łamach dodatków do gazet rze-
szowskich i przemyskich. Były to przede wszystkim 
artykuły dyskusyjne o sprawach dydaktycznych 

oraz recenzje z przedstawień „Fredreum”. 

Zmarła 8 XII 1980 r. w Przemyślu. Została tam po-
chowana na cmentarzu głównym. 
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