
PROFESOR KRYSTYNA POKLEWSKA (1933-2019) – WSPOMNIENIE 

Dnia 30 IX 2019 r. rodzina, przyjaciele, wychowankowie pożegnali na warszawskim 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim Krystynę Poklewską – profesora Uniwersytetu 
Łódzkiego, historyka literatury, członka m.in. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Krystyna Anna Poklewska urodziła się 30 IV 1933 r. w Warszawie, była córką Jana 
Wernera (profesora Politechniki Łódzkiej) i Krystyny Choromańskiej. Studia podjęła na 
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1955 r., otrzymała stopień magistra na Wydziale 
Filologicznym UW, promotorem pracy magisterskiej był prof. Julian Krzyżanowski. 
Dalsza praca naukowa i zawodowa, a także życie rodzinne K. Poklewskiej związane 
były z Łodzią (mąż Tadeusz był profesorem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w tym 
mieście). W latach 1955-1959 uczyła języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, a następnie została asystentką (1959-1961), później 
st. asystentką (1961-1963) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1963 r. 
uzyskała stopień doktora na tej Uczelni (promotorem rozprawy doktorskiej był prof. 
Stefan Kawyn). W 1963-1975 zajmowała stanowisko adiunkta. W 1974 r. habilitowała 
się na UŁ, co pozwoliło Jej objąć rok później stanowisko docenta, a w latach 1989-
2005 – profesora. Już jako samodzielny pracownik nauki Krystyna Poklewska pełniła 
w latach 1975-1978 funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UŁ, a w latach 1979-
1981 zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Była też pełnomocnikiem dziekana 
(1981-1994) ds. dydaktyki na Wydziale Filologicznym. Od 1981 r. do 2003 r. kierowała 
Katedrą Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej.

Zainteresowania badawcze prof. K. Poklewskiej dotyczyły głównie literatury 
polskiej XIX i XX w., zwłaszcza romantyzmu. W jej dorobku naukowym, liczącym 
ok. 70 pozycji są artykuły zamieszczone na łamach czasopism naukowych, m.in. „Prac 
Polonistycznych”. Od 1982 r. była członkiem Kolegium Redakcyjnego, a w latach 1987-
1997 redaktorem naczelnym tego periodyku; wchodziła także w skład redakcji czasopisma 
„Folia Litteraria” (1981-1997). Pani Profesor ma na swym koncie kilka pozycji zwartych, 
m.in. w 1976 r. opublikowała książkę pt. Galicja romantyczna, a w 1986 r. Krew na 
śniegu. Rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej. Opracowała też monografię 
Aleksander Fredro (1977), szkice O Mickiewiczu i Słowackim (1999) oraz wybór poezji 
Kornela Ujejskiego (1992 współautorstwo).

Wiele pracy poświęciła K. Poklewska dydaktyce. Prowadziła wykłady dla studentów 
polonistyki z zakresu literatury polskiej romantyzmu, życia literackiego tej epoki, 
a także literatury fantastycznej i podróżniczej oraz literatury polskiej w perspektywie 
europejskiej XIX i XX stulecia. Ma również znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry 
naukowej, wypromowała wielu magistrów polonistyki oraz 10 doktorów. Profesor 
Poklewskiej powierzano recenzowanie dorobku naukowego na stopień doktora (33), 
doktora habilitowanego (7), tytułu profesora (5) oraz 15 grantów.
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Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej prof. K. Poklewska angażowała się 
w prace organizacyjne na UŁ oraz poza łódzką Uczelnią. Uczestniczyła w pracach Komisji 
Dyscyplinarnej dla studentów UŁ (1975-1987); była przez wiele lat członkiem Komitetu 
Głównego Olimpiady Polonistycznej (1975-2000), konsultantem i współpracownikiem 
(1977-1986) ośrodków kształcenia nauczycieli w Łodzi, Piotrkowie i Kaliszu oraz 
działała w Radzie Naukowej Instytutu Badań Literackich (1987-1992) i Komitecie Nauk 
o Literaturze PAN (1987-1999).

Wybitna uczona, świetny dydaktyk – prof. K. Poklewska była zapraszana do 
uczestnictwa w działalności towarzystw naukowych w Łodzi i w Polsce. Od 1975 r. 
była członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, gdzie pełniła funkcję sekretarza 
Wydziału I ŁTN, a następnie przewodniczącą tego Wydziału (po prof. Anieli Kowalskiej). 
Trzy lata później została czynnym członkiem Towarzystwa Literackiego A. Mickiewicza 
w Warszawie, a od 1989 r. członkiem rzeczywistym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk; w 1998 r. została Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Przyjaciół Literatury 
w Zielonej Górze.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Pani Profesor otrzymała w 1976 r. Złoty 
Krzyż Zasługi, a w 1990 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano 
ją Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Uniwersytet Łódzki w Służbie 
Społeczeństwu i Nauce; otrzymała również nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe.

Krystyna Anna Poklewska – wybitny historyk literatury, ceniona i lubiana przez 
współpracowników, przyjaciół i studentów za kompetencje, kulturę bycia i dobroć, 
zmarła 23 IX 2019 r. w Łodzi, w mieście, któremu poświęciła wiele lat życia, pracowała 
dla rodziny, młodzieży akademickiej, dla Uniwersytetu Łódzkiego, dla polskiej nauki.

Prezes Zarządu i członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z którym 
przez wiele lat współpracowała, żegnają z żalem Panią Profesor.
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