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3. OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLONISTÓW 
WYCHOWANKÓW UNIWERSYTETU JAGIELL JASKIEGO

Działające w Krakowie od 1964 r. Stowarzyszenie Absolwen
tów Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje od kilku lat spot
kania wychowanków poszczególnych wydziałów uczelni. W dniach
15-16 kwietnia 1967 odbył się Ogólnopolski Zjazd Polonistów, 
który zgromadził kilkaset osób, reprezentujących kilka poko
leń wychowanków polonistyki krakowskiej.

Podczas pierwszego, uroczystego zebrania przemówienia po
witalne wygłosili: prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ab
solwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Andrzej Górbiel, i 
J.M. Rektor UJ, prof, dr Mieczysław Klimaszewski. Mówcy wska
zywali na znaczenie tego rodzaju spotkań, przedłużających więź 
wychowanków z macierzystą uczelnią. Rektor Klimaszewski przed
stawił plan inwestycji -uniwersyteckich, wśród których znajdu
je się także budowa nowej siedziby Katedry Literatury Pol
skiej.

Następnie przemawiał prof, dr Stanisław Pigoń,który wspo
minał lata swych własnych studiów w Uniwersytecie Jagielloń
skim przed sześćdziesięciu laty. Głównym celem wykładu prof, 
dra Zenona Klemensiewicza, omawiającego zadania nauczyciela- 
polonisty, było podkreślenie odpowiedzialności, jaka spoczywa 
na przedstawicielach tego zawodu. Rola polonisty wybiega bo
wiem daleko poza zakres przewidziany programem nauczania: wi
nien on być nauczycielem polskości, której najżywszym przeja
wem jest język i literatura ojczysta.

Po posiedzeniu uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty przed u- 
mieszczoną obok wejścia do auli uniwersyteckiej tablicą ku 
czci profesorów zamordowanych w niemieckich obozach zagłady. 
Wśród nazwisk kilkudziesięciu profesorów widnieją tam również 
nazwiska znakomitych historyków literatury: prof. prof. Igna
cego Chrzanowskiego, Stefana Kołaczkowskiego i Stanisława Win- 
dakiewicza, którzy byli nauczycielami wielu spośród przyby
łych na zjazd polonistów.

Drugi dzień spotkania wypełniły wykłady prof. prof. Mie
czysława Karasia, Henryka Markiewicza, Marii Dłuskiej i Ka
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zimierza Wyki. Prof. Karaś przedstawił dzieje nazwy krakow
skiej uczelni, omawiając rozwój jej nazw - od najdawniejszych 
/Studium Generale, Academia, Collegium, Szkoła Krakowska, 
Szkoła Główna/, aż po najnowszą, wprowadzoną dopiero w 1815 
roku, a do dziś używaną - Uniwersytet Jagielloński.

Kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej UJ, prof, 
dr Henryk Markiewicz, omówił dzieje Katedry w okresie powo
jennym. Obecnie Katedra liczy osiemnastu pracowników etato
wych /pięciu profesorów, jednego starszego wykładowcę,trzech 
docentów, pięciu adiunktó?.7, czterech starszych asystentów/ 
oraz zatrudnia dziesięciu doktorantów. Studiuje zaś polonis
tykę w obecnym roku akademickim 9^0 osób /w czym 81% kobiet, 
19% mężczyzn/. Po wojnie dyplomy magisterskie uzyskało 1750 
osób. Przyznano 40 dyplomów doktorskich /w chwili obecnej 
34 przewody doktorskie są w toku/. Po wojnie przeprowadzono 
11 przewodów habilitacyjnych. Dorobek naukowy Katedry unao
cznia imponująca lista publikacji jej pracowników.

Wykład prof, dr Marii Dłuskiej pt. "Dzień powszedni nau
ki o wierszu" zawierał omówienie stanu badań nad wierszem 
polskim w ostatnim dwudziestoleciu i wskazał kierunki badań 
na przyszłość.

Prof. Kazimierz Wyka przeprowadził w swym wykładzie in
terpretację "Latarnika" Sienkiewicza.

Jerzy Smoter 
Uniwersytet Jagielloński

4. POLONISTYKA ZA GEANICĄ

A. Moskiewskie sympozjum historycznoliterackie

W dniach 4 i 5 kwietnia 1967 roku odbyło się w Moskwie 
sympozjum historycznoliterackie poświęcone polskiej litera
turze proietairiackiej i polsko-radzieckim związkom literac
kim w latach 1918-1939« Organizatorem był Instytut Słowian o-


