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Krąpieo, rektor KUL, prof. dr Edward Michna, prorektor UMCS, 
i mgr Ignacy Olech, zastępca przewodniczącego Prezydium KRN w 
Lublinie.

Gospodarze lubelscy, tj. zarówno Oddział Lubelski Towarzy
stwa, jak rektorzy obu Uniwersytetów i Prezydium Miejskiej Ra
dy Narodowej, zapewnili delegatom wyjątkowo dobre warunki za
kwaterowania i obrad oraz miłą atmosferę towarzyską,Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej, udzielając ponadto pomocy finanso
wej na zorganizowanie sesji naukowej, umożliwiło Towarzystwu 
utrzymanie w tym roku akcji odczytów w niezmienionym zakresie.

Antoni Śledziewski

SPRAWOZDANIE Z XVII MIĘDZYNARODOWEGO KURSU  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO DLA SLAWISTÓW

XVII Międzynarodowy Kurs dla Slawistów,zorganizowany przez 
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersy
tetu Warszawskiego, odbywał się w roku bieżącym w okresie od 
20 sierpnia do 18 września.

W Kursie wzięło udział 136 osób z 22 krajów - 63 osoby z 
krajów socjalistycznych i 73 z krajów kapitalistycznych.W tym 
46 osób stanowiła grupa samodzielnych i pomocniczych pracow
ników naukowych, wykładowców, lektorów i doktorantów slawis
tyki, 7 tłumaczy literatury polskiej i redaktorów wydawnictw 
oraz 83 studentów.

Najliczniejsze grupy narodowościowe na Kursie reprezento
wali uczestnicy: z ZSRR (22 osoby), z NRD (15 osób) i po 13 
osób z Francji, NRF i Włooh.

Prócz wymienionych uczestników biorących udział w Kursie 
na zasadzie realizacji planu międzynarodowych umów kultural
nych, stypendiów wymiennych i bezzwrotnych oraz zgłoszeń in
dywidualnych, korzystali z Kursu jako goście studenci z Cze
chosłowacji (9 osób z Pragi i 9 osób z Bratysławy) oraz stu
denci radzieccy z Leningradu i Mińska - łącznie 30,którzy zo
stali zgłoszeni w ramach wymiany praktyk studenckich. Ponadto 
w charakterze gości wzięło udział 24 oudzoziemców-slawistów
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przebywających w Polsce na stażaoh naukowych bądź prywatnie - 
z Belgii, Bułgarii, CSRS, Danii, Finlandii, Holandii,Japonii, 
Jugosławii, NRD, USA, Włoch i ZSRR.

Kurs odbywał się w Warszawie w dniach od 20 sierpnia do 
7 września i od 15 do 18 września, w Krakowie od 8 do 14 wrześ
nia.

Z uwagi na duże zróżnioowanie poziomu znajomości języka 
polskiego zaplanowano, równoległe, zajęcia na trzech poziomach: 

I - dla początkujących - 4 godz. dziennie lektoratu języka 
polskiego i 2 godz. seminarium poświęconego kulturze pol
skiej (1 grupa z pomocniczym językiem angielskim i 1 
grupa z pomocniczym językiem francuskim''.

II - dla średnio zaawansowanych - 2 godz. dziennie lektoratu 
języka polskiego, 2 godz. konwersacji, podstawowy kurs 
gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego oraz 
interpretacje tekstów literackich.

III - dla zaawansoy-anyoh - obejmował oprócz lektoratów, semi
nariów (językowostylistycznych, historycznoliterackich, 
poświęconych tekstom staropolskim i gwarowym''wykłady mo
nograficzne z zakresu: językoznawstwa polskiego, z za
gadnień literatury polskiej ze szczególnym uwzględnie
niem problemów teorii literatury, z problemów kultury 
polskiej oraz informacje dotyczące Warszawy, Krakowa i 
okolic obu tych miast.

7/ykłady na Kursie wygłaszali pracownicy nauki Uniwersyte
tów Warszawskiego,Jagielońskiego, Wrocławskiego oraz Polskiej 
Akademii Nauk.

W czasie pobytu w Polsce uczestnicy Kursu obejrzeli czte
ry przedstawienia teatralne, a także polski film fabularny 
"Perła w koronie".

Zorganizowano również dla nich prelekcję o Warszawie z 
projekcją filmu "Zamek - godzina 11.15", po czym obwieziono 
autokarami io stolicy. Poza tym uczestnicy Kursu zwiedzili: 
Żelazową Wolę, gdzie wysłuchali koncertu chopinowskiego, poz
nali zabytki Warszawy i Krakowa oraz muzea w Warszawie, Kra
kowie i Oświęcimiu. Zorganizowano też zwiedzanie Huty im. Le
nina w Nowej Hucie.
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*7 dniu 27 sierpnia zaplanowano całodzienną wycieczką kra
joznawczą: zabytki kulturalne Mazowsza, podczas której goście 
nasi zwiedzili pałac w Nieborowie, Arkadią, pałac i stadniną 
końską w Walewicach.

Irena Quirini 
Studium Jązyka i Kultury Polskiej 

dla Cudzoziemców

Program zajęć

na XVII Międzynarodowym Kursie UW dla Slawistów

A . Wykłady i konwersatoria z zakresu językoznawstwa

W a r s z a w a
1. Prof. dr 3.Skorupka - Z metodologii badań nad Ijęzy-

kiem autorów 1 g.
2. Prof. dr P.Zwoliński - Standaryzacja nazw geografi

cznych świata w Polsce 1 g,
3. Dr Jadwiga Sambor - Z zagadnień językoznawstwa sta

tystycznego 1 g,
4. Doc.dr D.Buttlerowa - Podstawowy kurs gramatyki o-

Doc.dr H.Kurkowska „ . .-w . ,pisowej współozesnego jązyka
polskiego 13 g.

- Seminarium językowostylisty- 
czne 96 g,

- Seminarium poświęcone tekstom 
staropolskim 4 g.

- Seminarium poświęcone tekstom 
gwarowym 4 g.

Doc.dr M.Szymczak

5. Doc.dr B.Bartnicka 
Doc.dr D.Buttlerowa 
Dr J.WÓjtowioz

6. Doc.dr M.Szymczak

7. Dr J.Wójtowicz

K r a k ó w  
1. Prof.dr S.Urbańczyk

2. Prof.dr F.Sławski

3. Prof.dr A.Zaręba

- Słownik staropolski - źródło 
wiedzy o języku i kulturze 
staropolskiej 1 g<

- Z badań nad etymologią słow
nictwa polskiego 1 g.

- Stan i metody badań nad ję
zykiem polskim 1 g.
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4. Dr M.Radłovr«ki - Związki językowe polsko-łu-
życkie 1 g.

B. Za.jęoia z zakresu literaturoznawstwa 
i kultury polskiej

I. Wybrane zagadnienia z literatury polskiej
1. Prof.dr J.Z.Jakubowski - Władysław Broniewski 2 6«
2. Prof.dr Z.Libera - Badania polskie nad socjo

logią literatury 2 g*
3. Prof.dr H.Markiewicz - Estetyka Ingardena a roz

wój badań literackich 2 g*
4. Prof.dr J.Trzynadlowski - Wkład polski w rozwój badań

genologioznyoh 2 g*
5. Doc.dr M.Straszewska - Romantyzm polski w świetle

najnowszych badań • 2 g.
6. Doc.dr J.Rohoziński - Twórczość prozatorska Wi

tolda Gombrowicza 2 g*
7. Doc.dr R.Taborski - Młoda Polska w świetle naj

nowszych badań 2 g-
8. Doo.dr L.Pszczołowska - Wersyfikacja polska w świet

le najnowszych badań 2 g*
9. Doc.dr M.Głowiński - Polskie badania z zakresu

poetyki historycznej 2 g*
10. Red. R.Matuszewski - Główne ośrodki życia lite

rackiego w Polsce 2 g.

II. Seminarium historycznoliterackie
1. Dr J.Śląski - Literatura staropolska 2 g*
2. Mgr A.Guzek - Literatura okresu Oświecenia 2 g-
3. Mgr W.Jekiel - Poezja powojenna 2 g*
4. Mgr C.Rowiński - Proza powojenna 2 g-
5. Dr M.Grabowska - Warsztat naukowy polonisty

(nowości wydawnicze, prze
kłady, antologie przekła
dów) 3 g-

III. Z problemów współczesnej kultury polskiej
1. Rektor Uniwersytetu Warsz.- Uniwersytet Warszawski 1 g.

Prof. dr Z.Rybicki '
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*2. Prof.dr K.Estreicher - Tradycje i współczesność U-
niwersytetu Jagiellońskiego 2 g

3. Prof.dr Cz.Kupisiewicz - Prace Komitetu Ekspertów do
spraw przebudowy oświaty w
Polsce 2 g

4. Doc.dr J.Maoiszewski - Aktualne problemy rozwoju
Polskiej Ezeozypospolitej

j Ludowej 2 g
5. Doc.dr A.Jezierski - Mierniki wzrostu gospodar-

ozego Polski 2 g
6. Dr K.Sroczyńska - Dzieje malarstwa polskiego

w. XVII-XX 2 g
7. Doc.dr H.Blumówna - Polska plastyka współczesna 2 g
8. Eed. L.Erhardt - Polska muzyka współczesna 2 g

IV. Seminarium poświęoone kulturze polskiej (prowadzone w 
języku angielskim i francuskim^

1. Mgr M.Ostaszewska
2. Mgr T.Mycek-Jekiel

V, Interpretacja tekstów
1. Mgr W.Jekiel
2. Mgr C.Rowiński

VI. Informacje o zwiedzanych miastach 1 rejonach
1. Inż. S.Jankowski
2. Dr M.Francie
3. Dr M.Smulikowska

- Warszawa
- Kraków
- Omówienie wycieczki krajo

znawczej: zabytki kultu
ralne Mazowsza

42
42

32
32

1 g<

SPROSTOWANIA

Prawidłowy zapis pozycji w zeszycie 44 BP powinien brzmieć 
następująco:
poz. 13, s. 11: T. XVIII. S. Wyspiański - S. Żeromski - J.Kas

prowicz. Oprać. W.Albrecht, J.Kądziela,R.Lotb, 
A.Polakowska, I.Teresińska. Eed. J. Maciejew
ski.


