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uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych, w jednym - 
doktora habilitowanego. '

Kontynuowało również działalność Studenckie Koło Folklorys
tyczne, które od lat prowadzi badania naukowe w regionie biało
stockim. Organizowano studenckie obozy naukowe, zbierano mate
riał wykorzystywany następnie w praoach magisterskich.

Dr Stanisław Morawski
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIE3 
(1979-I9&0)

I. Stan personalny
Dyrektor - prof. dr Cz. Hernas; z-cy dyrektora: d/s nauko

wych - doc. dr hab. R. Sobol, d/s dydaktycznych - doc. dr hab.
B. Siciński, d/s studenckioh - dr M. Dudzik; prof. zwycz. - 7 
(w tym 3 emerytowanych); prof. nadzw. - 1; dooenci - 7; dr hab. 
niedocenci - 3? dr adiunkci - 2 9; dr st. asyst. - brak; dr wy
kładowcy - brak; mgr st. asyst. - 26; asyst. - 1; stażyści - 1; 
lektorzy - 1; prac. dydaktyczni z zewnątrz (1/2 etatu) - 1; prac. 
dydaktyczni z zewnątrz zatrudnieni na godz. zlec. - 1 3 ; asyst, 
nauk.-techn. - 6; prac. administracyjni - 1; prac. biblioteczni 
- 4.

II. Praca dydaktyczno-wychowawcza
W roku akad. 1979/1980 praca dydaktyczno-wyohowawcza obej

mowała następujące typy kształcenia: czteroletnie studia magis
terskie stacjonarne i zabczne (nauczycielskie i nienauczyciel-



skie) ; studia indywidualne; studia podyplomowe; studia doktoran
ckie; lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców.

Na studiaoh stacjonarnych studiowały ogółem 553 osoby, w 
tym na IV roku - 168, z których, do końca sesji letniej, złożyły 
egzaminy magisterskie 7^. Na studiach stacjonarnych istniało 12 
grup magisterskich, o następującej problematyce: teoria i histo
ria literatury, literatura współczesna i historia krytyki lite
rackiej, językoznawstwo ogólne, historyczna problematyka języka, 
zagadnienia przekładu, zagadnienia współczesnej polszczyzny, te
atrologia i filmoznawstwo, metodyka nauczania języka i literatu

ry.
W trybie zaocznym na kierunku nauczycielskim studiowało 

307 osób, w tym 1 2 - 1 1  stopień po WSN. Ogółem studia w trybie 
zaocznym ukończyło 87 osób.

W trybie indywidualnym w roku akad. 1979/1980 studiowało 
10 osób, przy czym kierunki wybranej specjalizacji obejmowały: 
dawną literaturę polską, literaturę współczesną, teorię kultury 
i językoznawstwo. Doświadczenie wykazuje, że jest to godna po
pierania, rozwijania i modyfikowania forma studiów: rozprawy ma
gisterskie tej grupy studentów wyróżniają się na tle pozostałych 
wysokim poziomem i dojrzałością, w wielu wypadkach, kwalifikując 
się do druku we fragmentach lub w całości.

W roku akad, 1979/1980 na Studium Podyplomowe Kultury 
Współczesnej uczęszczało 1 7  osób. Zajęcia prowadzili profesoro
wie, docenci i adiunkci Instytutu Filologii Polskiej.

Studium Doktoranckie Filologii Polskiej (dla pracujących) 
kontynuowało pracę z grupą 23 słuchaczy przyjętych na studia w 
lutym 1978 r. Program Studium obejmował wykłady z podstawowyoh 
kierunków współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa wraz 
z metodologią badań oraz seminaria specjalistyczne. Prowadzono 
następujące seminaria: folklorystyka (prof. di Cz, Hernas); teo-
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ria literatury i edytorstwo (prof, dr J. Trzynadlowski); lite
ratura okresu romantyzmu (prof, dr B. Zakrzewski); teatrologia 
(doc. dr hab. J.»Degler); literatura przełomu XIX/XX w. (doc. 
dr hab. J. Kolbuszewski); metodyka nauczania literatury pol
skiej (prof, dr M. Inglot); językoznawstwo (prof. dr A. Furdał, 
doc. dr hab. B. Siciński, doc. dr hab. J. Woronczak).

W chwili obecnej otwartych jest 9 przewodów doktorskich; 
otwarcie dalszych przewiduje się do końca roku 1980.

Problematyką nauczania języka polskiego studentów-obcokra- 
jowców zajmował się Zakład Języka i Kultury Polskiej dla Cudzo- 
ziemoów; w ubiegłym roku akad. prowadzono tam zajęcia w kilku 
grupach oraz w czasie kursów wakaoyjnyoh.

III. Konferencje i sesje naukowe
Instytut Filologii Polskiej był w ubiegłym roku akad. 

współorganizatorem następujących konferencji naukowych:
- sesji prasoznawczej, zorganizowanej wspólnie z Bibliote

ką Wojewódzką we Wrocławiu (listopad 1979)»
- sesji filmoznawczej, zorganizowanej wspólnie z Okręgowym 

Przedsiębiorstwem Rozpowszechniania Filmów (październik 1979)»
- V Oborniokioh Spotkań Filmowo-Literaokich, zorganizowa

nych wspólnie z Okręgowym Przedsiębiorstwem Rozpowszechniania 
Filmów (Obornik, czerwiec 1980),

- sesji prasoznaozzej, zorganizowanej wspólnie z RSW-Prasa 
(Wrocław, kwiecień 1980).

Prócz aktywnego autorskiego i dyskusyjnego udziału w ses
jach własnych i współorganizowanych ( 7 referatów) pracownicy In
stytutu brali udział w licznych konferencjach i sesjach nauko
wych krajowych oraz zagranicznych, wygłaszając na nich około 20 
referatów.

Grupa językoznawców prowadziła w dalszym ciągu Telefoniczną
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Poradnię Językową.
1

IV. Informacja o współpracy z zagranicą
Podobnie* jak w latach ubiegłych, współpraca naukowa In

stytutu z zagranicą przybierała różne formy. Jedną z najważniej
szych było obsadzanie przez pracowników Instytutu stanowisk wy
kładowców języka, literatury i kultury polskiej w uczelniach 
zagranicznych. W roku akad. 1979/1980 zagranicą przebywało sta
le 12 asystentów i adiunktów Instytutu w 12 ośrodkach (USA,
RFN, NRD, Francja, Włochy, Finlandia, Rumunia, Bułgaria^.

- Obecnie najwyraźniej ukształtowana jest współpraca dy
daktyczna z Państwowym Instytutem Pedagogicznym w Wilnie, skąd 
- jak co roku - 20-osobowa grupa studentów polonistyki, wraz z 
opiekunami, przebywała przez miesiąc na zajęciach w naszym In
stytucie. W Wilnie natomiast cykle wykładów prowadzili: prof. 
dr Cz, Hernas i mgr S. Bereś. Kontynuowano też wspólne badania 
nad folklorem ludności polskiej w ZSRR.

- W roku ubiegłym owocna była współpraca z Uniwersytetem 
Lille III: we Wrocławiu dwukrotnie gościł dyrektor sekcji pol
skiej, prof. D. Beauvois, ustalono plan dalszych wspólnych se
sji i wydawnictw (sesja nt. powstania listopadowego w literatu
rze oraz publikacja materiałów sesji Gombrowiczowskiej w Lille). 
Liczba wymiennyoh wyjazdów zmniejszyła się z powodu ograniczeń 
finansowych ze strony francuskiej. Jako lektorka przebywała na
dal w Lille dr P. Matuszewska.

- Współpraca z Uniwersytetem im. K. Marksa w Lipsku pole
gała w dalszym ciągu na redagowaniu wspólnej serii wydawniczej 
"Onomastioa Slavogermanica" (złożono do druku tom XIV* pod re
dakcją S. Rosponda i B. Sicińskiego), rozwija się współpraca w 
dziedzinie metodyki nauczania języka ojczystego. Na konferencji 
z okazji XXX-lecia lipskiego ośrodka onomastycznego reprezento
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wali Instytut jako referenci prof. S. Rospond i doc. B. Siciń- 
ski; krótkie wizyty złożyli w Lipsku prof. prof. B. Zakrzewski 
i M. Inglot. Dwukrotnie przebywała w naszym Instytucie na dwu
tygodniowym stażu dr Inge Biły z Lipska.

- Przebywał u nas dr Milan Kopecki z Uniwersytetu im. J.E. 
Purkyniego w Brnie: ustalono plan wspólnych badań nad odrodze
niem i barokiem.

- W Uniwersytecie Stony Brook w Nowym Jorku pracował jako 
lektor mgr R. Augustyn, natomiast nasz Instytut odwiedził dyrek
tor tamtejszego Wydziału Slawistyki i Germanistyki, prof. John 
Russell. Studenci ze Stony Brook wzięli, jak co roku, udział w 
zajęciach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej we Wrocławiu.

- Krótkie wyjazdy zagraniczne odbyli ponadto: prof.. Cz. 
Hernas (Wiedeń), prof. M. Klimowicz (Włochy - Francja), doc.
J. Degler (Włochy).
' - Całoroczny staż magisterski odbywała w Instytucie stu
dentka Uniwersytetu w Chicago, a miesięczny - studentka Uniwer
sytetu w WUrzburgu. Na zaproszenie Instytutu gościła prof. H. 
Rothe z Uniwersytetu w Bonn.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy Instytutu pro
wadzili zajęcia na kursie Letniej Szkoły Języka i Kultury Pol
skiej (dla Amerykanów) i na kursie języka polskiego dla studen
tów z NRD. Po raz pierwszy został zorganizowany kurs Szkoły Let
niej dla studentów z RFN; odbył się też kurs kultury polskiej 
dla działaczy UNESCO.

V. Nagrody
W roku akad. 1979/1980 pracownicy Instytutu otrzymali na

stępujące nagrody, odznaczenia i wyróżnienia: Nagrody Rektora 
Uniwersytetu, naukowe i na Dzień Nauczyciela, otrzymało łącznie 
31 osób (w tym 8 pracowników naukowych). Nagrody Ministra Nauki,
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Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia: prof* dr M. Inglot, 
doc. dr hab. J. Kolbuszewski, III stopnia: doc. dr hab. J. Qeg-. 
ler, dr hab. J. Jastrzębski, dr dr J. Anusiewicz, W. Dynak, K. 
Musiołek, prof. dr J. Trzynadlowski (udział w nagrodzie zespo
łowej^.

Nagrody spoza uczelni i resortu
Nagroda Naukowa Miasta Wrocławia: doc. dr hab. J. Degler, 

Nagroda Premiera za redakcję serii wydawniczej Biblioteka Naro
dowa: prof. dr hab. M. Klimowicz, Nagroda Specjalna Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarz Polskich: dr J. Miodek, 
Nagroda Naukowa Miasta Wrocławia: prof. dr J. Trzynadlowski.

Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi i Medal "Zasłużony dla kultury stu

denckiej": mgr J. Bielunasj Dyplom Honorowy Ministra Kultury i 
Sztuki i Odznaka "Zasłużony Działaoz Kultury": doc. dr hab. J. 
Degler; Medal za zasługi dla m. Wrocławia: dr B. Januszewski; 
Złota Odznaka Zasłużonego dla m. Wrocławia: doc. dr hab. B. Si- 
ciński; Honorowa Odznaka Komitetu d/s Radia i Telewizji i Dyplom 
Honorowy Polskiego Radia: prof. dr J. Trzynadlowski; Dyplom Ho
norowy Polskiego Radia i Honorowa Odznaka Komitetu d/s Radia i 
Telewizji: prof. dr B. Zakrzewski.

Nowe powołania
• Na członka Rady Naukowej Muzeum Narodowego we Wrooławiu i 

na członka Komitetu Międzynarodowego Triennale Rysunku: prof. dr 
Cz. Hernas.

VI. Studenckie Koła Naukowe
Przy Instytucie Filologii Polskiej działają Studenokie Koła 

Naukowe Językoznawców i Literaturoznawcom• Celem spotkań Koła 
Naukowego Polonistów-Językoznaweów było poszerzenie programu 
studiów o tematy z zakresu socjolingwistyki.
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Koło wzięłu udział w III Ogólnopolskim Zjaździe Studen
ckich Kół Naukowyoh w Opolu. We wrześniu 1979 £• zorganizowano 
obóz dialektołogiczny w Chodzieży. Zebrane materiały gwarowe 
będą (po rozpisaniu) stanowiły część taśmoteki wykorzystywanej 
do nauczania dialektologii. Obecnie Koło czyni przygotowania do 
wyprawy dialektologicznej na Białostocczyznę. W roku akad. 1978/ 
1979 zorganizowano dwie sesje naukowe: w grudniu 1979 r. na Gó
rze Św. Anny oraz w Jarmołtówku koło Głuchołazów.

W programie naukowym pierwszej sesji znalazły się następu
jące referaty: dr F. Nieckula: Funkcja wyrazu w tekście artysty
cznym; dr K. Musiołek: Metafora we współczesnej piosence estra
dowej; doc. dr hab. M. Michalakowa: Metafory u Słowackiego i 
Szekspira; M. Jońca: Gest sceniczny; L. Jóźwiak: Lingwistyczno- 
-semiotyczna rola komiksu; M. Balowski: Czas w powieśoi Joyce*a 
"Ulisses11.

Druga sesja poświęcona była problematyce socjolingwistycz
nej. Wygłoszono na niej następujące referaty: K, Kobei: Kształ
towanie postaw odbiorczych środkami językowymi w prasie; M. Ro- 
denko: Funkcjonowanie tekstów nagrobnych w kulturze cmentarnej 
różnych regionów; K. Musiołek: Regulamin wojskowy jako specyfi
czny komunikat językowy.

Członkowie Koła brali udział w zebraniach naukowych. Towariy- 
stwe Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Kultury Języku.

W październiku 1979 powołany został nowy zarząd Koła 
Naukowego Poionistów-Literaturoznawców. Wskutek splotu różnych 
czynników założony na początku plan prac nie został w pełni 
zrealizowany. W kwietniu 1980 r. delegacja Koła uczestniczyła w 
ogólnopolskiej sesji nakowej "Polska i Polacy w literaturze pol
skiej i polonijnej", zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedago
giczną w Słupsku. Student J. Jankowski otrzymał tam nagrodę 
specjalną za udział w dyskusji.
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W maju 1980 r. członkowie Koła brali udział w sesji teore- 
tycznoliterackiej "Temat, archetyp i symbol w literaturze", 
przygotowanej przez Koło Polonistów Studentów KUL, na której 
wygłosili 4 referaty.

Członkowie Koła współorganizowali i prowadzili "Poniedział
ki pod Arkadami". Odbyło się 10 spotkań, na których wprowadze
nia krytyczne wygłaszało 8 członków KNP. Uczestniczono też w 
organizowaniu nurtu dyskusyjnego III Dni Poezji i Piosenki Poe
tyckiej (listopad 1979) i w dyskusjach na XXI Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych (maj 1980). Inną formą działalności członków 
Koła było uczestnictwo w pracach Problemu Węzłowego 11.1 i dzia
łalności naukowej Instytutu.

Działająca przy Kole Naukowym Polonistów Sekcja Filmowa 
pracowała w dwóch zespołach: realizacji filmowej oraz historii 
i teorii filmu.

Decydujące znaczenie dla właściwej działalności Sekcji mia
ło umożliwienie jej przez Instytut korzystania z- Pracowni Filmo- 
zn8wczej, W październiku 1979 £. ogłoszohy został konkurs na 
scenariusz filmowy. Podjęto też współpracę z Dyskusyjnym Klubem 
Filmowym "U Hugona". Wśród studentów Uniwersytetu przeprowadzo
no ankietę na 25 najlepszych polskich filmów powstałych po 
drugiej wojnie światowej, które następnie wyświetlono w DKF.
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