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b. Dr S.Jarociński - Muzyka polska od Szymanów-
skiego do Pendereckiego 2 g.

III. Z problemów współczesności
1. Rektor UW

Prof.dr Z.Rybicki - Uniwersytet Warszawski 1 g.
2. Prof.dr K.Estreicher - Tradycje i współczesność

Uniwersytetu Jagiellońskie
go 2 g.

3. Prof.dr J.Szczepański - Przekształcenia współczes
nego społeczeństwa pol
skiego 1 g.

4. Doc.dr A.Jezierski - 25 lat rozwoju gospodar
czego Polski . 2 g.

5. Przedstawiciel Minister- - Szkolnictwo wyższe w PRL:
stwa Oświaty i Szkolnie- ™ otwa Wyższego stan obecny i perspektywy 2 g.

6 . Red. K.T.Toeplitz - Film polski 2 g.

17. Wprowadźenie informacyjne
1. Inż. St. Jankowski - Warszawa 2 g.
2. Dr M.Francić - Kraków 2 g.
3. Mgr U.Smulikowska - Przygotowanie do wycieczki

Płock-Toruń 1 g.
4. Doc.dr A.Kutrzeba-Poj- - Region kurpiowski - trady-

narowa c^a  ̂WSpółCzesność /przy-
. gotowanie do wycieczki do

Kadzidła/ 2 g.

2. KRONIKA ZAGRANICZNA

- W roku bieżącym ukazała się-w Moskwie, nakładem wydawnictwa 
fłHauka", dwutomowa "Historia literatury polskiej" w języku 
rosyjskim. Publikacja ta została przygotowana przez Insty
tut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademi Nauk ZSRR, przy 
współudziale autorskim polonistów radzieckich z Instytutu 
Literatury światowej im. M.Gorkiego w Moskwie»Instytutu Li
teratury im. T.Szewczenki w Kijowie oraz Uniwersytetu Mos
kiewskiego.
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Tom pierwszy, opublikowany pod redakcją W,W.Witt, J.S. 
Millera, B.F.Stachiejewa oraz W.A.Choriewa, obejmuje okres 
do roku 1890; tom drugi, przygotowany redakcyjnie przez ten 
sam zespół, omawia literaturę polską 60 roku 19 44. Całość 
została opatrzona bibliografią oraz indeksem nazwisk i ty
tułów.

- Pod koniec bieżącego roku ukaże się w Moskwie tom studiów 
przygotowany przez autorów polskich i radzieckich,poświęco
ny "Polskiej literaturze rewolucyjnej". Na całość złożą się 
referaty wygłoszone na Moskiewskiej Sesji Naukowej zorgani
zowanej przez Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Aka
demii Nauk ZSRR w kwietniu 1967 roku /szczegółowe ’omówie
nie Sesji por. BP, zesz. 29, s. 117-127/.

- Również pod koniec bieżącego roku ukaże się na półkach księ
garskich w Moskwie tom studiów pt. "Polsko-rosyjskie związ
ki literackie”, przygotowany przez instytut literatury świa
towej im. M.Gorkiego w Moskwie /który był inicjatorem tego 
wydawnictwa/, Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki oraz 
Instytut Literatury Rosyjskiej /Dom Puszkina/ w Leningra
dzie. W wydawnictwie tym - które jest paralelne do polskiej 
publikacji pt. "0 wzajemnych powiązaniach literackich pol
sko-rosyjskie h,f/por. BP, zesz. 30, s. 18-19/ uczestniczą ja
ko autorzy przedstawiciele ośrodków naukowych Akademii Nauk 
ZSRR oraz uniwersytetów. Studia zawarte w tomie prezentują 
problematykę od staropolszczyzny aż do wieku XX.

• 3. ZMARLI
ZENON KLEMENSIEWICZ 

2 IX 1891 - 2 IV 1969

W tragiczcr. n wypadku lotniczym utraciliśmy 2 kwietnia 1969 
roku jednego z największych językoznawców polskich,niewątpli
wie najwybitniejszego syntaktyka i najbardziej zasłużonego


