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2. Zdzisław Adamczyk - Poglądy estetyczne i historycz
noliterackie Żeromskiego. Pro
motor: prof. J.Z.Jakubowski

3. J.Kaczyński - Monografia “Marchołta" Jana Kas
prowicza. Promotor: prof. E.Saw- 
rymowicz.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO IM. B. BIERUTA

/zob. BP, zesz. 36, s. 93-101/

A. Stan organizacyjny

W roku sprawozdawczym /1969/70/ zastępcą dyrektora In
stytutu był doc.ar Aleksander Bereza. W roku akadem. 1970/71 
funkcję tę objął doc.dr Czesław Hernas. W roku sprawozdaw
czym dr Ludwika Ślęk otrzymała stanowisko docenta etatowego.

Nowi asystenci przyjęci na rok akadem.1970/71: mgr Karin 
Musiołek, mgr Jan Piotrowski i mgr Sławomir Winkowski.

Stażyści: mgr Janusz Anusiewicz« mgr Władysław Dynak i 
mgr Krystyna Hrycyk.

B. Zespołowe badania naukowe

W Instytucie powstały i pracują następujące zespoły nau
kowo-badawcze: 1/ zespół badań onomastycznych/onomastyka pol
ska i słowiańska, zespół międzyuczelniany/ pod kier.prof.dra 
Stanisława Rosponaa; 2/ zespół badań nad językiem autorów i 
epok /zespół międzyuczelniany/ pod kier. prof.dra Stanisława 
Bąka; 3/ zespół badań z zakresu językoznawstwa porównawczego 
słowiańskiego /zespół uczelniany, międzyinstytutowy/pod kier. 
doc.dra Antoniego Furdala; 4-/ zespół badań z zakresu kultury 
współczesnego języka polskiego /uczelniany/ pod kier.doc.dra 
Antoniego Furdala: 5/ zespół badań nad pieśnią staropolską i 
kancjonałami śląskimi /uczelniany/ pod kier.prof.dra Władys
ława Floryana i doc.dra Czesława Hernasa: 6/zespół badań nad
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folklorem miasta /międzyuczelniany/ pod kier. doc.dra Czes
ława Kernasa; 7/ zespół słownika gatunków literackich /mię
dzyuczelniany/ pod kier. prof.dra Jana Trz.ynadlowskiego; 8/ 
zespół skryptu do metodologii badań literackich /uczelniany/ 
pod kier. doc.dra Mieczysława Inglota; 9/ zespół badan nad 
literaturą i kulturą śląską XIX i XX wieku /międzyuczelnia
ny/ pod kier. prof.dra Bogdana Zakrzewskiego; 10/ zespół po
pularnych wersji podręczników do historii literatury pol
skiej /międzyuczelniany/ pod kier. doc.dra Czesława Kernasa 
i doc.dra Mieczysława Klimowicza; 11/ zespół monograficznych 
opraćowan z zakresu dramatu i teatru Oświecenia oraz z zakre
su powieści oświeceniowej /międzyuczelniany/ pod kier. doc. 
dra Mieczysława Klimowicza; 12/ zespół badań nad krytyką li
teracką po r. 1918 /uczelniany/ pod kier. doc.dra Stanisława 
Pietraszki; 13/ zespół opracowań dziejów literatury europej
skiej /międzyuczelniany/ pod kier. prof.dra Władysława Flo- 
ryana; 14/ zespół opracowania dziejów piśmiennictwa dla dzie
ci i młodzieży /międzyuczelniany/ pod kier. doc. dra Jerzego 
Cieśliicowskiego; 13/ zespół badań z zakresu literatury pos
tulowanej /międzyinstytutowy, uczelniany/ pod kier. doc. dra 
Aleksandra Berezy.

Zespoły w zasadzie kontynuują badania poprzednio upra
wiane w katedrach. Z kierunków badawczych rozwiniętych szcze
gólnie w okresie ostatnim wymienić należy; badania z zakresu 
kultury współczesnego języka polskiego, badania nad językiem 
autorow i epok /ioz3zerzone i zmodyfikowane/,prace nad słow
nikiem gatunków literackich, prace nad skryptem do metodo
logii badań literackich, prace nad popularnymi wersjami pod
ręczników do historii literatury polskiej, opracowanie dzie
jów literatur europejskich oraz dziejów piśmiennictwa dla 
dzieci i młodzieży, badania z zakresu literatury postuiowa- 
nejz.

W punkcie "E" /Indywidualne prace naukowe/ ograniczamy się do omówienia prac stanowiących kontynuację działalros-
ci dawnej Katedry Literatury Polskiej UWr.
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C. Tmprezy naukowe - organizacja i uczestnictwo

Zakład JęzykŁ Polskiego Instytutu Filologii Polskiej zor
ganizował wspólnie z Wydziałem I PAN międzynarodową konfe
rencję poświęconą "Atlasowi onomastycznemu Słowiańszczyzny" 
/1-5 VI 1970/. Spośród pracowników Instytutu referaty wy
głosili: prof. S.Rospond /"0 atlasie antroponimieznym sło
wiańskim"/ i dr B.Siciński /"Stratygrafia polskich nazw pa- 
tronimicznych na -ice"/.

Przy współudziale Biblioteki Zakładu Narodowego im.Osso
lińskich oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 
Instytut Filologii Polskiej zorganizował sesję poświęconą Mi
kołajowi Rejowi w związku z czterechsetną rocznicą jsgo śmier
ci /27 X 1969/. Ponadto wspólnie z Towarzystwem Literackim 
im. A.Mickiewicza Instytut organizował comiesięczne otwarte 
zebrania naukowe.

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w imprezach naukowych 
zorganizowanych przez inne ośrodki:

Prof. B.Zakrzewski - Konferencja Komisji Germanistów PRL 
i NRD nt. "Stosunki niemiecko-polskie w dziedzinie literatu
ry" /referat: "Twórczość A.Mickiewicza w »BIStter ftlr lite
rarische Unterhaltung«", wspólnie z prof. M.Szyrockim, 29 X 
1969/, Ogólnopolskie Sympozjum o pieśni rewolucyjnej zorga
nizowane w Katowicach 6-7 IV 1970 /odczyt: "Poezja polskich 
pieśni rewolucyjnych XIX wieku"/.

Doc. A.Bereza - odczyty na sesjach w związku z obchodami 
setnej rocznicy urodzin Lenina.

Doc. J.Cieślikowski - udział w sesji młodzieży zskół 
średnich im. M.Konopnickiej•we Włocławku oraz w przygotowa
niach do międzynarodowej sesji naukowej w Kaliszu poświęco
nej 60 rocznicy śrderci M.Konopnickiej.

Doc. M. Klimowicz - referat na sesji Instytutu Badań Li
terackich PAN nt. konfederacji barskiej.

Doc. S.Pietraszko - udział w Ogólnopolskim Sympozjum Nau
kowym nt. "Badania nad ruchem kulturalno-oświatowym w Polsce 
Ludowej" /referat: "Nauka i szkolnictwo wyższe wobec potrzeb 
kadrowych pracy kulturalno-oświatowej"/; w Sesji Literackiej 
Tow. Miłośników Ziemi Kłodzkiej /referat: "0 temacie regio
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nalnym w literaturze współczesnej“/; w sesji naukowej Wroc
ławskiego Towarzystwa Naukowego nt. "Człowiek pracy w dużym 
zakładzie przemysłowym" /referat: "Potrzeby kulturalne pra
cowników dużego zakładu przemysłowego na przykładzie DZMjł 
» D olmel« "/; w sesji naukowej z okazji XXV rocznicy powrotu 
Dolnego Śląska do Macierzy, zorganizowanej przez Kto PZPR/re
ferat: "Rozwój kultury na Dolnym Śląsku w 1. 194-5-1970"/.
. Mgr J.Barczyński i mgr B.Pięczka - udział w konferencjach 
naukowych organizowanych przez ZMS i ZSP /Świeradów, Poznań, 
Duszniki/.

Mgr J.Degler i mgr B.Pięczka - udział w sesji ceatrolo- 
gicznej w Poznaniu /mgr Degler wygłosił odczyt: "Sztuka tea
tru w systemie estetycznym Witkacego"/.

Mgr L.Herbst - udział w sesji poświęconej ’literaturze 
Ziem Zachodnich i Północnych, zorganizowanej w Rzeszowie/re
ferat: "Młode środowisko literackie Wrocławia"/.

Lilgr L.Herbst, mgr B.Pięczka i mgr A.Litwornia - udział w 
IX Konferencji Teoretycznoliterackiej Młodych Pracowników Po
lonistyki w Ustroniu.

Prócz tego pracownicy Instytutu uczestniczyli w innych 
sesjach i konferencjach organizowanych przez IBL, Towarzys
two Literackie im. A.Mickiewicza, Wrocławskie Towarzystwo Nau
kowe, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej, kuratorium, biblioteki i in.

Udział w zagranicznych imprezach naukowych:
Prof. J.Trzynadlowski dwukrotnie wyjeżdżał do ZSRR,gdzie 

wygłosił szereg odczytów z ramienia Zarządu Głownego IWP: 
"Wpiya, Jroltury na rozwój społeczeństwa socjalistycznego", 
"Folklor we współczesnej literaturze i sztuce /problematyka 
metodologiczna i teoretyczna/"; w Wilnie - w ramach wymiany 
międzyuczelnianej - wygłosił wykłady:"Współczesna teoria li
teratury a problematyka rodzajów i gatunków literackich", "Z 
zagadnień teorii powieści", "Folklor a teoria literatury".

Doc. A.Furdal wygłosił w Wilnie -w ramach wymiany mię
dzyuczelniane j - cykl odczytów z zagadnień współczesnego ję
zyka polskiego.

Doc. J.Cieślikowski uczestniczył w sesji naukowej poświę
conej folklorowi w literaturze dla dzieci w Liptovskim Mi- 
kulasu.
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D. Wydawnictwa Instytutu

"Prace Literackie", t. XI/XII /dedykowany prof. drowi
Władysławowi Floryanowi w 40-lecie jego pracy nauczyciel
skiej/.
Redaktorzy: B.Zakrzewski i J.Degler 
Zawartość:
1. B.Zakrzewski - Po stu i dwudziestu pięciu latach /o

wrocławskiej polonistyce/
2. B.Chamot - Kształty przeszłości.25 lat historii

Koła Naukowego Polonistów Uniwersy
tetu Wrocławskiego

3. A.Cieński - Pejzaż Wrocław
4. J.Trzynadlowski - Gatunek a rodzaj literacki. Trudnoś

ci metodologiczne
5. S.Zabłocki - Spory o retorykę w XVI wieku a twór

czość Mikołaja Reja
6. L.Ślęk - Trzy wizerunki Albertusa
7. Cz.Hernas - Wespazjan Kochowski - poeta "nazna

czony"
8. M.Klimowicz - Oświecony sarmatyzm
9. J.Cieślikowski - Książę Józef Poniatowski. Stereoty

powy obraz bohatera
10. L.Tatarowski - Problematyka stylizacji ludowej na

przykładzie "Betleem polskiego" Lu
cjana Rydla '

11. J.Degler -Debiut teatralny Witkacego
12. J.Litwinek - Poglądy Teodora Parnickiego na po

wieść historyczną /1928-39/

Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej wy
daje - wspólnie z Grupą Onomastyczną Uniwersytetu im. Karo
la Marksa w Lipsku - "Onomastica Slavogermanica". W roku 
sprawozdawczym złożono do druku zeszyt 5 /w Lipsku/ i zeszyt 
6 /we Wrocławiu, pod red. Stanisława Rosponda/.
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E. Indywidualne prace naukowe

Prof. Władysław F 1 о г у a n
W przygotowaniu:

1. Opracowanie t. X i XI "Dzieł" Juliusza Słowackiego w zmie
nionym /IV/ wydaniu
Prace redakcyjne:

2. Księga jubileuszowa Uniwersytetu Wrocławskiego
3. Prace filologiczne wydawane przez Wrocławskie Towarzystwo 

Naukowe
4. Dzieje literatur europejskich /międzyuniwersytecki zespół 

autorski/.

Prof. Jan T r z y n a d l o w s k i  
Opublikowane:

1. 7/ kręgu gatunkowych wyznaczników form dziennikarskich../W: 
Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie/,/przedruk z: 
"Prace Literackie", t. X/

2. Nauka, technika, praktyka. "Kalendarz Wrocławski" 1970
5. W świecie wrocławskich książek. Tamże •
4. Wstęp do wyboru pism T.Kotarbińskiego: "Studia z zakresu 

filozofii, etyki i nauk społecznych", Wrocław 1970
5. Biblioteka czytelniczych pokoleń /o Bibliotece Narodowej/. 

"Przegląd Księgarski i Wydawniczy" 1969» nr 10 /przedruk 
w: "Almanach B.N.", Wrocław-Kraków 1969/

6. Życie wśród ludzi i książek /rec. "Życia wśród wielu" S. 
Lama/. "Przegląd Księgarski i Wydawniczy" 1969» nr 17

7. J.E.Płomieński /nekrolog/. "Zagadnienia Rodzajów Literac
kich", t. XII, z. 2

8. B.Dziemidok, 0 komizmie /rec./. Tamże, t. XIII, z. 1
9. Gatunek a rodzaj literacki. Trudności metodologiczne."Pra

ce Literackie", t. Х1/Х11, Wrocław 1970
Prace redakcyjne:

10. "Zagadnienia Rodzajów Literackich"
11. "Litteraria"
12. "Annales Silesiae"
13* Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego 

1968/69 i 1969/70 /roczne sprawozdanie UWr/
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'\*+. Nietechniczne problemy współczesnego zakładu przemysło

wego /księga sesji naukowej Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego/

15. Księga Konferencji Teoretycznoliterackiej w Ustroniu, 
1970.

Prof. Bogdan Z a k r z e w s k i  
Opublikowane:

1. Panorama kultury współczesnego Wrocławia»Wrocław 1970/re
dakcja i przedmowa/

2. Z korespondencji redakcyjnej prof. Stanisława Pigonia. 
"Pamiętnik Literacki" 1970, z. 1

3. Das Werk von Adam Mickiewicz in den "Blättern für lite
rarische Unterhaltung" /wespół z M.Szyrockim/. "Weimarer 
Beiträge”, Berlin, J.XVI, 6, 1970

4. Nauka wrocławska w dwudziestopięcioleciu. "Kalendarz Wroc
ławski" 1970

5. Zycie literackie Wrocławia /1945-1970/. Tamże
6. Trwałe wartości slawistyki wrocławskiej w kulturze pol

skiej. "Kalendarz Śląski", Katowice 1970
7. Po stu i dwudziestu pięciu latach /0 wrocławskiej polo

nistyce/. "Prace Literackie", t. XI/XII, Wrocław 1970
Prace redakcyjne:

8. "Pamiętnik Literacki"
9. "Prace Literackie"

10. "Biblioteka Wrocławska".

Doc. Aleksander B e r e z ć»
Opublikowane:

1. Literatura a zaangażowanie. "Odra" 1969, nr 9
2. Problemy stereotypu. Pytania i propozycje. "Sprawozdania 

Wr.T.N." 22, seria A - dodatek, Wrocław 1969
3. Leninowskie rozumienie kultury. "Odra” 1970, nr 3*
Doc. Jerzy C i e ś l i k o w s k i  

Opublikowane:
1. Konopnicka 1 współczesny jej świat literacki, Warszawa 

1969 /wstęp/



2. Detsky folklor a jeho prieskum. "ćitatel*, MesaSnik pre
Jednotnu Sustavu Kni^nic", Martin 1970, nr 5

5. Książę Józef Poniatowski. Stereotypowy obraz bohatera. 
"Prace Literackie", t. XI/XII

. W przygotowaniu:
4. Elementy awangardowej poetyki we współczesnych wierszach 

dla dzieci /przegląd przez 25-lecie/
5. Pejzaż mazowiecki w poezji Marii Konopnickiej.

Doc. Czesław H e r n a s
Opublikowane:

1. Mikulski - "Kamień wielki u bram". "Odra" 1970
2. H.Kapełuś: "Bajka ludowa w dawnej Polsce", Warszawa 1965 

/rec./'. "Literatura Ludowa" 1970, nr 4/6
3» Wespazjan Kochowski - poeta "naznaczony". "Prace Literac

kie", t. X I A U
W przygotowaniu:

4. Rozwój badań nad literaturą staropolską w latach 1945-1970 
/dla Komitetu Nauk o Literauurze PAN/

5* Program i kierunki badań nad folklorem miejskim /dla Pra
cowni Kultury Współczesnej FAN/

0. Stanisław Herakliusz Lubomirski /wespół z V/.Roszkowską/
Pra c e re dakcy .1 ne :

7. "Studia Staropolskie" IBL PAN /współredakcja/.

Doc. Mieczysław I n g 1 o t 
Opublikowane:

1. S.Burkot: "Spory o powieść w krytyce literackiej XIX w." 
/rec./. "Pamiętnik Literacki" 1969» z. 5
W przygotowaniu:

2. A.Fredro: "Śluby panieńskie" /wstęp i opracowanie, dla
B.K./.

Doc. Mieczysław K l i m o w i c z  
Opublikowane:

1. "Korespondencja J.A.Załuskiego. 1724-1756”.Opr.B.S.Kupsć,
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K..Muszyńska, Wrocław 1967 /rec./. “Pamiętnik Literacki" 
1969, z. 5

2. R.Sobol: "Ze studiów nad Karpińskim", Wrocław 1967/rec./. 
"Pamiętnik Literacki" 1970, z. 2

3. Oświecony sarmatyzm. Prozaicy i ideologowie. "Prace Lite
rackie", t. XI/XII
W -przygotowaniu:

4. Hasła do pracy o socjologii książki w Polsce /IFS PAN i 
IBL PAN/.

Doc. Stanisław P i e t r a s z k o  
Opublikowane:

1. Pięćdziesiąt lat "Biblioteki Narodowej". "Pamiętnik Lite
racki" 1970, z. 1
W przygotowaniu:

2. Status literatury i jego przemiany w kulturze polskiej 
XX wieku

3. "Pałuba" Karola Irzykowskiego /wstęp i opracowanie, dla
B.N./

4. Kultura jako przedmiot nauki /wybrane zagadnienia z teorii 
kultury i teorii nauki/.

Doc. Ludwika Ś 1 ę k 
Opublikowane:

1. J. Kochanowski "Pieśni" /wstęp i opracowanie/, B.N.
2. Trzy wizerunki Albertusa. "Prace Literackie", z. ZI/Z1I

u przygotowaniu:
3. Piękne rycerskie koło. Studia nad systemem pojęć staro

polskiej epiki
4. Rola literatury i pisarza w świetle dawnych przedmów i 

pojęć dedykacyjnych
5. Hasła dla"Słownika Literatury Staropolskiej".
Dr Anna B- o r k o w s k a  

W przygotowaniu:
1. Smil Korytko - kolporter tajnych druków Ossolineum
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2. Nieznany zeszyt "Czasopisma Naukowego Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich**.

Dr Maria E u s t a c h i e w i c z
W przygotowaniu:

1. Twórczość poetycka Wespazjana Kochowskiego
2. Pisarze staropolscy o literaturze. Antologia i wstęp /wes

pół z Ludwiką ślęk/.

Dr Przemysława M a t u s z e w s k a  
Opublikowane :

1. List poetycki w świadomości literackiej polskiego Oświe
cenia. "Pamiętnik Literacki" 1970, z. 2
W przygotowaniu:

2. Oświeceniowy model człowieka pióra w świetle koresponden
cji poetyckiej literatów stanisławowskich.

Dr Tadeusz b a b s k i
W przygotowaniu:

1. Sienkiewicz wobec programu estetycznego pozytywistów/1869- 
-1875/.

Mgr Elżbieta A c h r e m o w i c z
Praca ukończona:

1. Towarzystwo Literacko-Słowiańskie pręy Uniwersytecie Wroc
ławskim w latach 1860-1886.

Mgr Janusz B a r c  z y ń s k i  
Opublikowane:

1. Roland Barthes: "Wyobraźnia znakowa" /przekład z języka 
francuskiego/. "Twórczość" 1969» nr 12

2. Philippe Minquet: "L'Esthétique du Rococo", Paris 1966 
/przekład fragmentów z języka francuskiego/. "Pamiętnik 
Literacki" 1970, z. 2.
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Mgr ‘Janusz D e g l e r  
Opublikowane :

1. Z dziejów scenicznych Witkacego /1. "Pragmatyści" w Elsy- 
norze. II. Teatr Formistyczny/."Pamiętnik Teatralny” 1969» 
nr 3

2. Dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza na scenie. Tamże
3. Komentarz, przypisy i opracowanie edytorskie "Polemiki z 

krytykami" S.I.Witkiewicza. Tamże
4. Les idées et les théories de Witkacy. "Le Théâtre en Po

logne" 1970, nr 3* /Toż w wersji angielskiej/
5. Strindberg, Witkacy i inni. W: Program teatralny do pre

miery "Pelikana” Strindberga i "Nowego Wyzwolenia" Wit
kiewicza /Teatr Kameralny, Wrocław, marzec 1970/ •

6. ”Nowe Wyzwolenie" na scenie. Tamże
7. Debiut teatralny Witkacego. "Prace Literackie", t. XI/XII

W przygotowaniu:
8. Witkacego "Krytyki i krytyki literatury" /referat na kon

ferencję naukową IBL - grudzień 1970/
9. Monografia próby teatralnej /dla '/Pamiętnika Teatralne

go"/.

Mgr Natalia H a w r y s  z k ó w
W przygotowaniu:

1. Kalendarz życia i twórczości Aleksandra Fredry.

Mgr Lothar H e r b s t  
Opublikowane:

1. M.Cowley: ”0 sytuacji w literaturze" /rec./. "Nadodrze" 
.1970, nr 10

2. J.Chodera, Literatura niemiecka w Polsce. Tamże, nr 11 
/Ponadto recenzje z nowości beletrystycznych, opublikowa
ne w "Nadodrzu", "Odrze" i "Agorze”/.• "
W przygotowaniu:

3. Wrocławskie czasopisma studenckie z lat 1967-1970
4. 0 bohaterze współczesnej powieści politycznej.



-  91 -

Mgr Jerzy J a s t r z ę b s k i  
Opublikowane;

1. Kultura masowa? powszechna? popularna? uniwersalna? Dzie
je terminu. "Odra" 1970, nr 2

2. Sens nauk o literaturze /rec. książki K.Wyki ”0 potrzebie 
historii literatury*'/. "Odra" 1970, nr 4
/Ponadto recenzje z nowości beletrystycznych w "Odrze" i 
"Wiadomościach"/
W przygotowaniu:

3. Szkic o socjologii prognozowania
4. Przepowiednia w kulturze polskiego baroku
5. Reportaż a opowiadanie kryminalne
6. Analiza serii "Co miesiąc powieść".

Mgr Andrzej K a p ł o n
W przygotowaniu:

1. Prenumeratorzy w Polsce w XVIII wieku
2. W.Bogusławski: "Henryk VI na łowach", wya. w B.K. w opr. 

Z.Wołoszyńskiej /rec./
3. P.Zabłocki: "Fircyk w zalotach", wyd. w B.N.w opr. J.Paw

łowic zowej /rec./
4. Polska bibliografia komedii dell^arte.

Mgr Andrzej L i t w o r n i a  
Opublikowane:

1. Problematyka lamentów chłopskich. /W: Literatura i meto
dologia. Konferencje Teoretycznoliterackie w Spalę i Us
troniu, Wrocław 1970/

2. Modlitwa do pięciu boleści NMP z rękopisu gnieźnieńskiego 
/wespół z F.Nieckulą/. "Pamiętnik Literacki" 1969» z. 4-
W przygotowaniu:

3. Sebastian Grabowiecki wśród reformacyjnych polemik
4. Monografia twórczości S.Grabowieckiego /rozprawa doktor

ska/.
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Mgr Bogdan P i ę с z к a 

Opublikowane:
1. A.M.Makarian: "0 satirie", Moskwa 1967 /rec./. "Zagadnie

nia Rodzajów Literackich", t. XII, z. 2
W przygotowaniu:

2. 'Typologia opowiadania po r. 194-5 /rozprawa doktorska/
3. S zagadnień typologii opowiadania /referat na konferencję 

teoretycznoliteracką/
4. Recenzje wybranych artykułów R.Barthesa.

Mgr Milica S e m k o w o w a
W przygotowaniu:

1. Brodziński a słowiańska pieśń ludowa/rozprawa doktorska/.

Mgr Lesław T a t a r o w s k i  
Opublikowane:

1. Problematyka stylizacji ludowej na przykładzie "Betleem 
polskiego" Lucjana Rydla. "Prace Literackie", t. Х1/Х11
W przygotowaniu:

2. Recepcja twórczości L.Rydla /do chwili obecnej/.

IJgr Sławomir W i n k o w s k i  

W druku:
1. Szopka polityczna w Polsce. "Litteraria", t. II, Wrocław 

1970
2.' J.Baiuch: "Poetyzm, Propozycje artystyczne czeskiej awan

g a r d y  lat 20-ych" /rec./. "Zagadnienia Rodzajów Literac
kich", г.. XIII, z. 2.

Opracowała 
Mgr Elżbieta Achremowicz
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOLA NAUKOWEGO POLONISTÓW 
W ROKU AKAD. 1969/1970

W roku sprawozdawczym kontynuowano pracę naukowo-badaw
czą według stylu zaproponowanego przed rokiem. Nadal nie po
dejmowano pracy w poszczególnych, zamkniętych sekcjach, nato
miast kontynuowano cykle imprez długoterminowych.Najbaraziej 
interesująco przebiegała realizacja tematu "Przegląd współ
czesnych stanowisk metodologicznych w nauce o literaturze i 
kulturze" /omawiano tu m.in. koncepcje metodologiczne zawar
te w pracach D.S.Lichaczewa i B.Malinowskiego; pracę Licha- 
czewa "Poetika drewnierusskoj litieratury" omówił T. Zieli- 
chowski, koncepcję kultury i antropologii Malinowskiego - 
Cz.Karkowski/.

Spotkania te, przygotowywane przez studentów różnych lat 
filologii polskiej, cieszyły się szerokim zainteresowaniem i 
jeszcze raz potwierdziły swoją skuteczność.

Kontynuowano również cykl spotkań krytycznoliterackich i 
autorskich, które organizowano wspólnie z Grupą Literacką 
"Agora". Prócz spotkań autorskich z młodymi twórcami odbyło 
się kilka imprez krytycznych, z których najciekawsze dotyczy
ły poezji Tymoteusza Karpowicza /referowała Hanna Walińska/.

V7 roku sprawozdawczym Koło Naukowe Polonistów zorganizo
wało również Uczelnianą Wszechnicę Teatralną,prowadzoną wspól
nie z sekcją teatrologiczną przy Teatrze Studentów Uniwersy
tetu "Nawias".

Koło Naukowe Polonistów zorganizowało w dniach 20-22 II 
1970 w Sobótce seminarium na temat "Teoretyczne problemy kul
tury masowej" oraz brało aktywny udział w ogólnowydziałowym 
seminarium pt. "Model bohatera w literaturze współczesnej 
krajów socjalistycznych" w Bolkowie, 20-22 III 1970 /referat 
dotyczący tego zagadnienia w literaturze polskiej wygłosił 
I.Spychalski/.

Członkowie Koła Polonistów uczestniczyli ponadto w Ogól
nopolskim Seminarium Naukowych Kół Filologów w Poznaniu, 5-6 
V 1970 /na którym T.Zielichowski otrzymał II nagrodę za re
ferat "Strukturalizm historyczny jako podstawa metodologicz
na”, na przykładzie książki D.S.Lichaczewa "Poetika drewnie-



- 94 -
russkoj litieratury"/ oraz w seminarium teatrologieznym w 
Toruniu /gdzie S.Lubowiecki otrzymał III nagrodę za referat 
’’Aktor w teatrze Stanisława Wyspiańskiego"/.

Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy Koła Naukowego Polo
nistów odbyła się uroczysta sesja z udziałem byłych preze
sów’ kół naukowych, pracowników naukowych i licznych studen
tów. Odczytano tam referat członka Koła B.Chamoba "Kształty 
przeszłości. 25 lat historii Koła Naukowego Polonistów Unir 
wersytetu Wrocławskiego" /opublikowany w "Pracach Literac
kich"/.

Funkcję przewodniczącego Koła pełnił w roku sprawozdaw
czym Michał Waliński, opiekę z ramienia Instytutu sprawował 
mgr Lothar Herbst.

Opracował 
Mgr Lothar Herbst

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
SEKCJA FILOLOGII POLSKIEJ

/zob. EP, zesz. 56, s. 101-105/

A. Sprawy personalne
W ostatnim okresie otrzymali nominacje na adiunktów: dr 

Jadwiga Sokołowska /od 1 X 1969/ i dr Danuta Paluchowska/od 
1 X 1970/. Na etaty asystentów zostali zaangażowani: mgr Ka
rol Kremser i mgr Marian Lewko.

B. Indywidualne prace naukowe
Prof. Irena S ł a w i ń s k a  

Opublikowane:
1. Stanisław Wyspiański. On the hundredth anniversary of his 

death. "The Polish Review", vol.XIV, nr 3, Summer 1969
2. Strindberg och den Polska Teatern /wespół zM.Lewką/."Med- 

delanden fr&n Strindbergssallskapet" 1970, nr 44 /w ję
zyku szwedzkim/


