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5. KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ П  UMCS W LUBLINIE 

/zob. BP, zesz. 30, s. 43-45/

A. Stan organizacyjny

Stan osobowy Katedry w bieżącym roku akademickim uległ zna
cznej zmianie z powodu niezatrudnienia prof. Marii Żmigrodz
kiej, która prowadzi tylko wykład monograficzny i seminarium 
magisterskie zlecone.

Od 1 X 1968 r. stanowisko kierownika Katedry objęła doc. dr 
Maria Grzędzielska. Na stanowisko asystenta powołana została 
od 1 X 1968 r. mgr Maria Rudzka. W ramach stażu asystenckiego 
zatrudniony został mgr Marek Kwapiszewski. Tytułem wymiany mię
dzy Uniwersytetem a IBL na miejsce mgr Marii Woźniakiewicz za
trudniony został doc. dr Julian Lewański.

Stan osobowy Katedry w roku akademickim 1968/69: 
doc. dr Maria Grzędzielska - kierownik Katedry
dr Alina Aleksandrowicz-Ulrich - adiunkt 
mgr Maria Woźniakiewicz.
mgr Barbara Gradzik “ starsi asystenci
mgr Maria Rudzka - asystent
mgr Marek Kwapiszewski - stażysta

B. Zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry

Wykłady :
doc. M.Grzędzielska

dr A.Aleksandrowiсz

Seminaria:
doc. M.Grzędzielska

Historia literatury powszechnej cz. 2
- dla r. III /2 godz./
Teoria literatury - dla r.III/2 godz^ 
Historia literatury polskiej okresu 
Oświecenia i Romantyzmu - dla r. II 
/2 godz./

Seminarium magisterskie dla r. IV i V 
na temat literatury późnego Romantyz
mu i teorii literatury /27 uczestni
ków/
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dr A.Aleksandrowicz

prof. M.Żmigrodzka

Ćwiczenia:
dr A.Aleksandrowicz

doc. J.Lewański

mgr B.Gradzik

mgr M.Rudzka

mgr M.Kwapiszewski

Seminarium historycznoliterackie dla 
r. IV, obejmujące problematykę lite
ratury ludowej i okresu Sentymenta
lizmu /12 uczestników/
Seminarium historycznoliterackie dla 
r. V /15 uczestników/

2 grupy ćwiczeń historycznoliterac
kich okresu Oświecenia i Romantyzmu 
/44 uczestników/
2 grupy ćwiczeń z wprowadzenia do nau
ki o literaturze dla r. I /44 uczest
ników/
2 grupy ćwiczeń z teorii literatury 
dla r. III /38 uczestników/
2 grupy ćwiczeń historycznoliterac
kich z Pozytywizmu i Młodej Polski dla 
r. III /40 uczestników/
2 grupy ćwiczeń z poetyki dla r. II 
/40 uczestników/
2 grupy ćwiczeń z analizy dzieła li
terackiego dla r. I /44 uczestników/
2 grupy ćwiczeń z poetyki dla r. II 
/44 uczestników/
1 grupa ćwiczeń historycznoliterac
kich z Romantyzmu /22 uczestników/

C. Stan przygotowania przewodów naukowych

W roku akad. 1967/68 dr Alina Aleksandrowicz ukończyła pi
sanie i druk pracy habilitacyjnej nt. "Nieznana twórczość Ma
rii Wirtemberskiej na tle środowiska literackiego Puław”.Kil
ka fragmentów pracy ukazywało się w formie artykułów w róż
nych czasopismach literackich /por. niżej/.

W ubiegłym roku akad. mgr Maria Woźniakiewicz podjęła te
mat pracy doktorskiej: "Powieściopisarstwo Narcyzy Żmichow- 
skiej" /stan zaawansowania: zbieranie materiałów dotyczących
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życia i twórczości pisarki; przygotowywanie wstępnego rozdzia
łu. omawiającego problematykę badań nad powieściopisarstwem 
Żmichowskiej; do końca bieżącego roku akademickiego przewidu
je się ukończenie zarysu życia i ewolucji twórczości pisarki/- 

Mgr Barbara Gradzik podjęła pracę doktorską nt.s "Koncep
cja literatury proletariackiej w okresie XX-lecia międzywo
jennego /grupa Przedmieście/".

D. Prace zespołowe Katedry

Prace zespołowe Katedry obejmują badania nad Sentymenta
lizmem, Romantyzmem i przełomem romantyczno-pozytywistycznym, 
a także zagadnienia z teorii literatury.

E. Indywidualne prace naukowe

Doc. Maria G r z ę d z i e l s k a  
Opublikowane;

1. Drogi Jana Zacharyasiewicza /esej/. /W; Księga Pamiątkowa 
Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza, Przemyśl 19^7/
Przygotowane do druku:

2. Większe i mniejsze metafory
3. Wybór poezji i prozy Felicjana Faleńskiego /wstęp, wybór i 

komentarz - dla B.N./
W opracowaniu:

4. Autour de la métaphore /artykuł do "Zagadnień Rodzajów Li
terackich"/ .

Dr Alina A l e k s a n d r o w i c z  
Opublikowane:

1. Z nieznanych wątków życia i twórczości Marii Wirtember- 
skiej. W kręgu sentymentalnej przyjaźni /I/. "Przegląd Hu
manistyczny" 1967» z. 4

2. W kręgu sentymentalnej przyjaźni /U/s Maria Wirtemberska i 
ks. Józef Poniatowski. "Przegląd Humanistyczny" 196?» z.5

3. Nieznana "podróż" sentymentalna Marii Wirtemberskiej. "Pa
miętnik Literacki" 1968-, z. 2
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W druku:
4. "Chłopski znak". Antologia lubelskiej poezji partyzanckiej 

/wespół z Z.Hirsz/
Przygotowane do druku:

5. Kult rycerstwa, czyli puławska wersja gotyku. "Annales"
6. "Błękitne soboty zebrane" /Maria Wirtemberskaw Warszawie/. 

"Przegląd Humanistyczny"
7. Puławy w życiu i twórczości pisarzy polskich
8. Edycja nieznanych utworów Marii Wirljemberskiej /Archiwum 

Literackie IBL/
9. Książka o nieznanej twórczości Marii Wirtemberskiej na tle 

środowiska literackiego Puław /rozprawa habilitacyjna/.

Mgr Maria W o ź n i a k i e w i c z  
Opublikowane :

1. Działalność literacka koterii petersburskiej a funkcjono
wanie grupy literackiej. /Referat wygłoszony na VI Konfe
rencji Teoretycznoliterackiej Młodszych Pracowników Nauko
wych Polonistyki w Połczynie Zdroju. /W: Poetyka i histo
ria. Sprawozdania z VI Konferencji Teoretycznoliterackiej 
Młodszych Pracowników Naukowych Polonistyki w Połczynie 
Zdroju, Wrocław 1968/
W druku:

1. Funkcje didaskaliów w polskim dramacie młodopolskim. "Pa
miętnik Literacki^

Mgr Barbara G r a d z i к 
Opublikowane:

1. M. Kierczyńska: "0 sprawach nieobojętnych. Szkice krytycz
ne" /тес./. "Pamiętnik Literacki" 1967, z. 4

2. Stanisław Buczyński - poeta młodego pokolenia chłopów. 
/Wstęp do tomu poezji St. Buczyńskiego pt. "Dzień walki", 
Lublin 1968/.

Opracowała 
mgr Maria Rudzka


