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wości w dorobku tego znakomitego znawcy i badacza literatury staropolskiej bu
dzą jego oceny dotyczące literatury nowszej, a zwłaszcza literatury wieku dwu
dziestego. Prof. Tadeusz Ulewicz poświęcił swój referat omówieniu studiów pa- 
remiologicznych Brücknera, a dr Władysław Berbelicki poinformował o prowa
dzonych w Krakowie pracach nad bibliografią pism Brücknera.

Miłym akcentem omawianej konferencji było nadanie prof. Stanisławowi Sko
rupce doktoratu honoris causa Uniwersytetu Humboldta. Uczestnicy konferencji 
wzięli również udział w wycieczce do Poczdamu, gdzie m.in. zwiedzili wzorowo 
prowadzone archiwum wybitnego pisarza niemieckiego XIX w. Theodora Fontane. 
Wszystkie materiały wygłoszone na konferencji A leksander Brückner  —  V erm äch t
nis und Verpflichtung  ukazały się w osobnym zeszycie berlińskiego kwartalnika 
„Zeitschrift für Slavistik”.
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OBCHODY ROCZNICY WIKTORA GOMULICKIEGO W PUŁTUSKU

3 października 1979 r. w Pułtusku odbyła się sesja popularno-naukowa po
święcona Wiktorowi Gomulickiemu z okazji 60 rocznicy śmierci poety. Jak w ia
domo, Gomulicki mieszkał w Pułtusku w latach 1854 - 1864, ukończył tamtejsze 
progimnazjum, a następnie pobyt w tym mieście upamiętnił we Wspomnieniach  
niebieskiego m undurka  oraz innych utworach literackich.

Obrady sesji zostały poprzedzone złożeniem kwiatów przed odsłoniętym przed 
kilkoma laty pomnikiem poety. Następnie uczestnicy sesji wysłuchali dwóch re
feratów. Juliusz W. Gomulicki w referacie N ieznany Pułtusk  W iktora  G om ulic-  
kiego  przypomniał nieznane dziś, rozproszone w rocznikach starych czasopism 
teksty swego ojca poświęcone Pułtuskowi i zapowiedział przygotowanie ich książ
kowego wydania. Z kolei Roman Taborski w referacie W iktor  G om ulicki  —  poe
ta nieznany  zwrócił uwagę, że wskutek braku obszerniejszej, reprezentatywnej 
edycji dorobku poetyckiego autora Wspomnień  niebieskiego m u ndurka  — dorobek 
ten wciąż jeszcze nie jest w pełni znany i należycie doceniany. W dyskusji po 
referatach zabrał m.in. głos znany warszawski bibliofil, Józef Chudek, który mó
wił o zasługach Wiktora Gomulickiego jako kolekcjonera, bibliofila i edytora.

W ramach obchodów rocznicy Gomulickiego w Pułtusku został ogłoszony kon
kurs dla młodzieży ze starszych klas licealnych na wypracowanie poświęcone 
twórczości tego pisarza, a w starym, zabytkowym budynku gimnazjalnym roz
poczęto przygotowania do otwarcia poświęconej jemu izby pamięci.

Uroczyste otwarcie tej izby oraz rozstrzygnięcie szkolnego konkursu nastąpiło 11 
czerwca 1980 r. Tego samego dnia została również odsłonięta tablica pamiątkowa 
na domu przy pułtuskim rynku, w którym mieszkała rodzina Gomulickich.
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