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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-
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-Dziadosz, st.asystenci - mgr Barbara Jedynak, mgr Janusz Mi
siewicz, mgr Maria Eudzka-Symotiuk, oraz asystenci - mgr Bar
bara Jadczakowa, mgr Norbert Korniłłowicz i mgr Marek Kwapi
szewski. Stażystą jest mgr Krzysztof Stępnik. Ponadto w Bi
bliotece Instytutu pracuje mgr Anna Płoska.

Tematyka prowadzonych wykładów,seminariów, konwersatoriów
Seminaria magisterskie prowadzą: prof. dr J.Garbaćzowska, 

doc. dr R.Gerlecka, dr J.Święch, doc. dr K.Grzędzielska, doc. 
dr A.Aleksandrowicz, doc. dr Julian Lewański,'oraz doc.dr Boh
dan Dziemidok (z zakresu estetyki).

Seminarium magisterskie prof. dr J.Garbaćzov/skiej dla IV 
i V roku filologii polskiej toczy sią dwoma nurtami: każde z 
seminariów ma temat stały (np; w roku akad. 1971/72: Juliusz
Kleiner jako badacz wielkich polskioh romantyków oraz innych 
wielkich pisarzy polskich i obcych. Kleiner jako teoretyk li
teratury), obok tego - w części "roboczej" - omawiane są spra
wy dotyczące sposobu zbierania materiału do prac magister
skich, odbywa sią prezentowanie i omawianie konspektów prac 
(na IV roku), odczytywanie i dyskutowanie gotowych rozdziałów 
prac magisterskich i powtarzanie wiadomości z historii lite
ratury na roku V. Prof. dr J.Garbaćzowska prowadzi od szere
gu lat seminarium doktoranckie odbywające sią co dwa tygod
nie. W ubiegłym roku akademickim doktoryzował sią mgr Zbig
niew Kośmiński (temat: "Linia" krakowska - ogniwem ewolucyj
nym polskiej poezji awangardowej)»linne prace są w stadium po
ważnego zaawansowania.

Na seminarium magisterskim doc. dr R.Gerleckiej dla IV i 
V roku filologii polskiej przeprowadzana jest analiza wybra
nych tekstów literackioh z literatury nowszej oraz dyskusja 
nad fragmentami prac magisterskich, zaś seminarium dra J.świą- 
cha podejmuje problematyką literatury współczesnej (wrazzdwu- 
dziestolecitm miądzywojennym). "

Seminarium magisterskie doc. dr M.Grządzielskiej poświę
cone jest zagadnieniom poetyki i teorii literatury; doc. dr 
A.Aleksandrowicz na swoich zajęciach zajmuje sią literaturą 
epoki oświecenia, preromantyzmu, romantyzmu i literaturą lu
dową.
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Seminarium magisterskie doc. dra J.Lewańskiego podejmuje 
problematykę literatury staropolskiej.

W pierwszym semestrze roku akad. 1972/73 wykład monografi
czny o wierszu preromantycznym prowadzi doc. dr K.Grzędzielska

Posiedzenia naukowe, sesje
77 grudniu 1971 r. odbyła się jednodniowa Sesja Norwidowska 

zorganizowana przez Zakład Teorii i Historii Literatury. Refe
raty wygłosili: doc. dr K.Grzędzielska ("Nie nawiązane ogniwo 
rozwojowe poezji polskiej"), doc. dr T.Skubałaaka("Język Nor
wida") i mgr №.Kwapiszewski ("Sceniczność 7^Krakusa4L Norwida?1).

’.7 Instytucie odbywają się oomiesięczne posiedzenia naukowe 
z referatami pracowników Instytutu bądź zaproszonych gości.Po- 
nadto co dwa tygodnie odbywają się robocze zebrania zespołów 
naukowych.

77 ubiegłym roku akademickim pracownicy Instytutu brali u
dział w następujących sesjach i konferencjach: doc.. dr M.Grzę- 
dzielska w Sesji Norwidowskiej EBL PAN (z referatem "Nie na
wiązane ogniwo poezji polskiej") oraz dr Jerzy święch w Konfe
rencji Teoretycznoliterackiej w Juracie (luty 1972) i w Konfe
rencji poświęconej teorii tłumaczenia w Nitrze (Słowacja,1 wrze
sień 1972). Ponadto pracownicy Instytutu byli współorganizato
rami Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. A,Mickiewicza, który 
odbył się w Lublinie w dniach 16-17 X 1972 r. 77 programie Zjaz
du znalazł się referat dra Jerzego Święcha.

Koło Polonistów
Praca Koła Polonistów w roku akad. 1971/72 koncentrowała 

się wokół dwu podstawowych zadań: położenie szczególnego na
cisku na pracę w sekcjach oraz przygotowanie naukov.e i organi
zacyjne Ogólnopolskiego Studenckiego Sympozjum Norwidowskiego, 
które odbyło się w dniach 17-18 marca 1972 r. 77 toku obrad wy
głoszono 11 referatów, których autorzy reprezentowali: TJJ, >7SP 
Kraków, UMK Toruń, U77 oraz UMCS. Przedstawione prace objęły 
twórczość poetycką, prozatorską i dramatyczną Norwida. Jury 
przyznało następujące nagrody: pierwszą - ï/.Kiedaczowi (UJ) za 
"Czechowicza hołd Norwidowi", drugą - ex aequo S. Kossowskiej 
(UMCS) za "Struktury antropologiczne w ^Krakusie 47 orazH.Sie
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wierskiemu (UJ) za "Próbę odczytania wiersza Norwida >Klaska- 
niem mając obrzękłe prawice.. . 11, trzecią - Z.Bauerowi (UW)za 
"Wszech oko. Problematyka snu jako źródło poezji w lirykach 
Norwida"•

Ponadto członkowie Koła Polonistów brali udział w sesjach 
i spotkaniach naukowych organizowanych przez inne ośrodki: w
kwietniu 1972 r. w Sympozjum Teatrologicznym w Toruniu oraz w 
sesji teoretycznoliterackiej organizowanej przez UW.

Dr Urszula Kowalska
INSTYTUT FILOLOGU POLSKIEJ .
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
ZAKŁAD HISTORn LITERATURY

Zakład Historii Literatury Polskiej jest jednym z pięciu 
zakładów wchodzących w skład Instytutu Filologii Polskiej UW 
(pozostałe - to Zakład Języka Polskiego, Teorii Literatury,Me
todyki Nauczania Literatury Polskiej i Metodyki Nauczania Ję
zyka Polskiego). Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej jest 
prof. dr Jan Zygmunt Jakubowski, funkcję zastępcy dyrektora 
pełnią doc. dr Jadwiga Rytel i doc. dr hab. Mieczysław Szym
czak. Kierownikiem Zakładu Historii Literatury Polskiej jest 
prof. dr Janina Kulczycka-Saloni.

Zakład Historii Literatury Polskiej składa się z następu
jących zespołów naukowóbadawozych:
- Zespół Literatury Staropolskiej (doo. dr Jadwiga Rytel-kie

rownik, st. wykładowca mgr Jadwiga Pietrusiewiczowa, dr Jan 
Śląski).

- Zespół Literatury Oświecenia (prof. dr Zdzisław Libera-kie
rownik, dr Jadwiga Ziętarska, mgr Andrzej Guzek). •

- Zespół Literatury Romantyzmu (prof. dr Eugeniusz Sawrymowicz 
- kierownik, doc. dr hab. Maria Straszewska, doc. dr hab.Zbig
niew Sudolski, dr Maria Grabowska, dr Stanisław Makowski,mgr 
Leszek Kamiński).

- Zespół Literatury Pozytywizmu (prof. dr Janina Kulczycka-Sa
loni - kierownik, doc. dr Stanisław Frybes, doc.dr hab. Ewa 
Warzenica—Zalewska, doc. dr hab. Jan Dętko, dr Danuta Knysz— 
-Rudzka, mgr Michał Kabata).


