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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:



— mgr Jerzy Gos (temat: Bronisław Grabowski jako badacz i 
propagator kultury narodów południowo—jugosłowiańskich. Z 
dziejów stosunków polskich i jugosłowiańskich Słowian; pro
motor: prof. dr Zdzisław Skwarczyński)

— mgr Wiesław Pusz (temat: Krąg młodych pisarzy współpracują
cych z pismami Brunona Kicińskiego; promotor: prof.dr Zdzi
sław Skwarozyński)

— mgr Jerzy Rzymowski (temat: Twórczość Andrzeja Strugaw Pol
sce niepodległej; promotor: prof-dr Zdzisław Skwarczyński).
Mgr Aleksandra Budrecka obroniła pracę doktorską pt. "Za

gadnienia powieści modernistycznej. (Autentyczność i formy 
kulturowe)" i od 1 X 1972 otrzymała stanowisko adiunkta.-

KNSŃiT przedłużyło na rok akad. 1972/73 pobyt dra Jacka 
Zaorskiego w Jugosławii, gdzie jest lektorem języka polskiego 
na uniwersytecie w Skopje. Lektorem języka polskiego na uni
wersytecie w Belgradzie jest mgr Jerzy Gos, a na uniwersyte
cie w Berlinie - mgr Tadeusz Błażejewski.

II. Konferencje naukowe i odczyty
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9 II 1972 Instytut (wraz z Kuratorium Okręgu Szkolnego) 
zorganizował konferencję poświęooną twórczości Władysława Bro
niewskiego. Referaty na konferencji wygłosili: doc. dr H.Kar
wacka (UŁ) - 0 juweniliach Władysława Broniewskiego; dr F.Li- 
ohodziejewska (IBL) - Z zagadnień recepcji poezji Władysława 
Broniewskiego; doc. dr T.Bujnicki (UJ' - Z zagadnień tradycji 
literackich Władysława Broniewskiego.

Komunikaty odczytali: mgr D.Chróścielewska-Kuźniak - 0
"Trzech salwach"; mgr G.Gazda - Poezja walką. Z poetyki "Zie
mi na lewo" i "Trzech salw"; mgr W.Parniewski - Władysław Bro
niewski i Włodzimierz Majakowski.

Sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane w "Pra- 
caoh Polonistycznych", S. XXVIII.

W dniach 24-25 IV 1972 odbyło się w Łodzi spotkanie poś
więcone problematyce badań polskiego życia literackiego, zor-i
ganizowane przez IBL i Komitet Nauk o Literaturze PAN. (Spra
wozdanie zob. BP, z. 46, s. '97).

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji zostanie opubliko
wane w "Pracach Polonistycznych", S. XXVIII.
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28 VI 1972 odbyła się w Instytucie narada nad pro jektem or
ganizacji badań życia literackiego, dziejów kultury literac
kiej oraz literatury regionalnej na ziemiach polskich w XIX i 
XX w., zorganizowana przez prezydium KNoLP PAN, IBL PAN ora2 

Instytut.
Ra sesji poświęconej twórczości Juliana Przybosia, które 

odbyła się 4 X 1972 w Rzeszowie, mgr Józef Duk wygłosił refe
rat: Czas tworzenia. 0 życiu i twórczości Juliana Przybosia.

Na posiedzeniach naukowych Instytutu w roku akad. 1971/72 
odczyty wygłosili: dr A.Budrecka - Krytyka świadomości roman
tycznej u Brzozowskiego a problematyka jego powieści; mgr J.Goe 
- 0 twórczości Grzegorza Timofiejewa; dr J.Tynecki - 0 powieś
ciach historycznych Władysława Rymkiewicza.

III. Wydawnictwa

Pracownicy Instytutu publikują swoje rozprawy naukowe w wy
dawanych przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe "Pracach Polonisty
cznych" (w skład komitetu redakcyjnego pisma wchodzą: prof. A. 
Kowalska, prof. Z.Skwarozyński, mgr A.Płauszewski) oraz w S.I 
"Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego".

Od r. 1974 nakładem Wydawnictwa Łódzkiego ukazywać się bę
dzie - pod redakcją prof. dra Z.Skwarozyńskiego - seria nZ 
Kultury i z Literatury" (tytuł roboczy), w której skład wcho
dzić będą rozprawy monograficzne praoowników Instytutu,poświę
cone pisarzom związanym z Łodzią i ziemią łódzką.

IV. Wykłady

7* roku akad. 1971/72 dr R.Wierzbowski prowadził wykład mo
nograficzny nt.: Postępowanie historycznoliterackie w wybranyn 
przypadku ustalenia genezy gatunku.

W roku akad. 1972/73 wykłady monograficzne prowadzą: prof. 
dr A.Kowalska - Z zagadnień polskiej literatury współczesnej. 
Pogłosy Norwidowego realizmu i utopii; dr K.Poklewska - Twór
czość Fredry na tle życia kulturalnego w Galicji w pierwszej 
połowie XIX w.; dr J.Maciejewski - Z problematyki folkloru śro
dowiskowego w dawnej i współczesnej kulturze polskiej; mgr J. 
Poradecki — Twórczość Wilhelma Macha.



V. Informacje o naukowych wyjazdach zagranicznych
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Mgr A.Płauszewski, przebywający od 1 X 1971 do 31 III 1972 
w ramaoh stypendium naukowego w Paryżu, m.in. zbadał i opraco
wał archiwum Jana Brzękowskiego w tamtejszej Bibliotece Pol
skiej, przeprowadził badania nad recepcją poezji Brzękowskiego 
w prasie polonijnej, a także studia nad nadrealizmem.

VI. Profil działalności Koła Naukowego Polonistów

W sierpniu 1972 r. pracujące pod kierunkiem dr ‘K.Poklew- 
skiej Koło Naukowe Polonistów zorganizowało obóz naukowy w 
Praszce (woj. łódzkie). Studenci opracowali wspomnienia miesz
kańców byłych ziem granicznych o powstaniach śląskich. Tematy
ka powstań śląskich dominować będzie również w pracach badaw
czych Koła w roku akad'. 1972/73.

mgr Dorota Chróścielewska-Kuźniak

INSTYTUT FILOLOGU POLSKIEJ UMCS w LUBLINIE

N skład Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie wcho
dzą: Zakład Literatury Współczesnej, Zakład Teorii i Historii 
Literatury Polskiej oraz Zakład Języka Polskiego. Dyrektorem 
Instytutu jest doc. dr hab. Teresa Skubalanka.

Skład osobowy Instytutu (dotyczy to pracowników zajmujących 
się literaturoznawstwem) przedstawia się następująco:

Kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej jest prof. dr 
Janina Garbaczowska. V/ skład Zakładu wchodzą: doc. %dr Regina 
Gerlecka, adiunkci - dr Krzysztof Dmitruk, dr Urszula Kowalska, 
dr Janusz Plisiecki, dr Jerzy Święch; st. asystenci - mgr Elż
bieta Kościukiewicz, mgr Anna Łoboda-Nasalska,mgr Elżbieta Rze
wuska; asystenci - mgr Janina Hasiec, mgr Jolanta Ługowska oraz 
stażystka - mgr Alina Kaptur. Zmarł w maju 1972 roku adiunkt 
Zakładu dr Zdzisław Jastrzębski.

Kierownikiem Zakładu Teorii i Historii Literatury Polskiej 
jest doc. dr hab. Maria Grzędzielska. W skład Zakładu wchodzą: 
doc. dr Alina Aleksandrowicz, adiunkt dr Maria Woźniakiewicz-


