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Z DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ WYŻSZYCH

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 

UNIWERSYTETU

im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
k

I. Sprawy organizacyjne i personalne

1 IX 1972 na stanowisko kierownika Zakładu Filologii Pol
skiej na Wyższym Studium Nauczycielskim powołano dra Mariana 
Małeckiego.

Pracę w charakterze asystentów podjęli: mgr Krystyna Las- 
kowicz (w Zakładzie Historii Literatury), mgr Marek Hendrykow- 
ski (w Zakładzie Teorii Literatury), mgr Tadeusz Lewaszkiewicz 
(w Zakładzie Języka Polskiego).

W roku akad. 1971/72 staż w Zakładzie Języka Polskiego od
była mgr Jadwiga Hanke i z dniem 1 IX 1972 przeszła na stano
wisko sekretarki Instytutu.

We wrześniu 1971 r. wyjechał do Jugosławii doc. dr E.Pieś- 
oikowski w celu nawiązania współpracy z polonistyką belgradz
ką. Doc. dr A.Sajkowski przebywał jako wykładowca na uniwersy
tecie w Mediolanie od 1 XI 1971 do 31 X 1972 r. Dr 2.3alcerzan 
uczestniczył w październiku 1971 r. w Sesji poświęconej prob
lemom kontaktów społecznych literatury (Nitra). Dyrektor IFP, 
prof. dr W.Kuraszkiewicz, przebywał w Szwecji (od 16 X 1971 do 
30 X 1971) i w NBF (od 1 II 1972 do 30 IV 1972^ - na zaprosze
nie tamtejszych uniwersytetów. Wygłosił tam kilka oćczytów nau
kowych, zapoznał się z materiałami naukowymi ośrodków lingwis
tycznych oraz z zasobami bibliotecznymi.

II. Tematyka prowadzonych wykładów monograficznych, 
ćwiczeń seminaryjnych i konwersatoriów

Zakład Historii Literatury 
Wykłady monograficzne:
doc.dr J.Maciejewski - Problemy środowiska literackiego w Wiel-

kopolsce w XIX w.
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doc.dr E.Pieścikowski - Bolesław Prus.
doc.dr A.Sajkowski - Barok literacki w Polsce i w Europie.

Z najnowszych badań. _
doc.dr T.Witczak - Literatura sowizrzalska XVI i XVII w.

— Teatr i dramat średniowiecza i Eenesansu. 
Na seminariach magisterskich omawiano: edytorstwo tekstów 

staropolskich, twórczość Jana Kochanowskiego oraz czasy saskie 
i gawędę XIX w. (doc. dr T.Witczak); problemy środowiska lite
rackiego w Wielkopolsce w dwudziestoleciu międzywojennym,prob
lematykę Eomantyzmu (doc. dr J.Maciejewski); małe formy narra
cyjne w Pozytywizmie i Młodej Polsce, problematykę Pozytywizmu 
i Młodej Polski (doc. dr E.Pieścikowski).

Zakład Teorii Literatury 
Wykład monograficzny:
prof. dr J.Ziomek - Literatura późnego Eenesansu.

Na seminariach poruszano następujące problemy: koncepcje
poety w literaturze XVI w., gatunki dramatyczne w XVI w., kon
wencje poetyckie a problemy wyznaniowe (prof. dr J.Ziomek).

Zakład Historii Kultury
Seminarium poświęcono zagadnieniom kulturalnym przełomu HI 

i XX w., z wyeksponowaniem spraw obyczajowych.

Zakład Metodyki
Wykład monograficzny:
dr L.Słowiński - Zarys dziejów nauczania literatury w

szkołach średnich.

III. Wygłoszone odczyty naukowe

mgr T.Lewandowski - Intensywizm - zapomniany program mo
dernistyczny.

prof. dr J.Ziomek - Dramaturgia Witkacego. - Język02nawstwc
a literatura.- 0 semantycznych prob
lemach teatru, 

dr E.Balcerzan - 0 sztuce tłumaczenia.



IV. Udział pracowników Instytutu w imprezach naukowych
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dr Z.Trojanowiez 

mgr K.Laskowicz

prof. dr J.Ziomek

dr E.Balcerzan

dr J.Abramowska 

dr M.Adamczyk

mgr A.Barańczak

mgr S.Barańczak

mgr K.Hendrykowski

Norwid wobec Mickiewicza (Sesja Norwidow
ska. Warszawa, wrzesień 1971).
Literatura w radiu. Z badań nad historią 
działu literackiego radiofonii pomańskiej 
(Sesja poświęcona problematyce badań ży - 
oia literaokiego. Łódź, kwieoień 1972).
0 przekładzie przysłów (Sesja poświęcona 
problemom poetyki przed VII Międzynarodo
wym Kongresem iSlawlstów. Warszawa, kwie
cień 1972).
Norwid wielojęzyczny (Sesja Norwidowska. 
Warszawa, wrzesień 1971).- Perspektywy 
"poetyki odbioru" (Sesja poświęcona kon
tekstom społecznym literatury. Nitra,paź
dziernik 1971).
0 XVI-wieoznyeh konoepojach tragizmu (Se
sja Estetyka - Poetyka - Literatura* War
szawa, maj 1972).
0 niektórych właśoiwościach struktural
nych i ich wyznacznikach w dramatach typu 
misteryjnego (Konferencja Pracowni Staro
polskiej IBL PAN. Warszawa, marzeo 1972). 
Konwenoja jako problem semantyozny (na 
przykładzie piosenki)' (XI Konferenoja Teo- 
retycznoliteraoka Praoowników Naukowyoh 
Polonistyki. Jurata, luty 1972).
Nasza wola - Polska gola.O poetyce trans
parentów kibioów piłkarskioh (XI Konfe
rencja Teoretycznoliteracka Praoowników 
Naukowyoh Polonistyki. Jurata,luty 1972). 
Perswazje "perswazji". 0 retoryce fe
lietonowej (Sesja semiologiczna. Karpacz, 
kwieoień 1972).
"Podwójny portret Lizy Pareńskiej" Sta
nisława Wyspiańskiego. Studium o ozdobie 
(Sesja semiotyozna. '■ Chylioe, kwiecień 
1972).
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Przedstawiciele Instytutu uczestniczyli ponadto w: konfe
rencji naukowej nt. "Walka z cudzoziemszczyzną w kulturze pol
skiej" (Warszawa, listopad 1971), sesji nt. "Język krytyki ja
ko problem historycznoliteracki" (Warszawa, grudzień 1971), 
sesji poświęconej S.Brzozowskiemu (Warszawa, styczeń 1972), 
konferencji poświęconej problematyce badań życia literackiego 
(Łódź, kwiecień 1972), sesji Lenartowiczowskiej (Kraków, maj 
1972).

V. Informacja o pracy kół naukowych

Z Koła Naukowego Polonistów UAM wyodrębniło się Koło Nau
kowe Literatów, nad którym patronat naukowy sprawował dr E. 
Balcerzan,!i Koło Naukowe Językoznawców, którego opiekunem nau
kowym był doc. dr Z.Zagórski. Zebrania naukowe grupy literac
kiej odbywały się w trzech sekcjach: metodologicznej, teatro- 
logiczńej i krytyki literackiej. Członkowie Koła uczestniczy
li w konferencji naukowej poświęconej "Językowi krytyki lite
rackiej jako problemowi historycznoliterackiemu"(Warszawa,gru
dzień 1971).

Mgr Maria Jagielska

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

I. Sprawy organizacyjne i personalne

W styczniu 1972 r. nastąpiła reorganizaoja Zakładu Nauk 
Pomooniczyoh i Bibliotekoznawstwa. Kierownikiem Zakładu Nauk 
Pomocniczych został doc. dr Jerzy Starnawski»kierownikiem Za
kładu Bibliotekoznawstwa (nie wchodzącego w skład Instytutu)
- doc. dr Bolesław Świderski.

W roku akad. 1972/73 pracę w Zakładzie Literatury Polskiej 
rozpoczęli: dr Jerzy Tynecki - na stanowisku adiunkta, mgr Do
rota Chróścielewska—Kuźniak i mgr Józef Duk — na stanowiskach 
asystentów. Na stanowisko asystenta-stażysty przyjęta została 
mgr Elżbieta Jackowska—Ostrowska.

Przewody doktorskie otworzyli:


