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również wieczory poetyokie; S. Jasińskiego, A. Ludwiczaka, J. 
Rochowiaka, D. Künstler - organizowane przez Koło Polonistów 
przy współpracy z Klubem "Od Nowa".

Na Ogólnopolskiej Sesji Teoretycznoliterackiej pt. "Temat, 
symbol, archetyp w literaturze", referat studentki Danuty Kün
stler zdobył III nagrodę. Członkowie Koła korzystają z możliwo
ści publikacji w "Głosie Uczelni" i przedstawiają tam swoje ar
tykuły i prace teoretycznoliterackie.

Współpraca członków Koła z "Kujawami" - A. Okulewioz oraz 
"Poezją" - D. Künstler.

Sprawozdanie przesłała 
dr Irena Burzaoka
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
INSTYTUT LITERATURY POLSRIE3 
(W9/1980)

Struktura organizacyjna i skład personalny
W roku akad. 1979/1980 w skład Dyrekcji Instytutu wchodzi

li: prof. dr A. Lam - dyrektor, doc. dr hab. S. Makowski - z-oa 
dyrektora, dr A. Guzek - sekretarz, doc. dr hab. Z. Sudolski - 
przedstawiciel ZNP, dr M. Dąbrowski - przedstawiciel PZPR.

W Instytucie działały następujące zakłady naukowobadawoze; 
Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia (kierownik: prof.
Z. Libera), Zakład Literatury Romantyzmu (doc. dr hab. Z. Sudol
ski), Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski ('prof. dr 
J. Kulczycka-Saloni), Zakład Literatury XX wieku (doc. dr J. Ro
hoziński), Zakład Teorii Literatury i Poetyki (prof. dr A. Lam)*



Zakład Metodyki Nauczania Literatury Polskiej p/o kierownika: 
dr G. Gradowska •

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiły w Instytucie duże 
zmiany personalne. 24 października 1979 r. zmarł prof. Jan Dęt
ko - wybitny uczony, specjalista literatury okresu pozytywizmu 
i naturalizmu, dziekan Wydziału Polonistyki. W roku akad.
1979/80 przeszli do innej pracy: dr M. Kabata - adiunkt w Za-

f

kładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, oraz mgr M. Mi
lewski - st. asystent w Zakładzie Literatury XX w. Na Studium 
Doktoranckie skierowane zostały dwie osoby: mgr E. Bańkowska i 
mgr P. Lehr-Spławiński - oboje z Zakładu Teorii Literatury. Od 
października 1979 w Zakładzie Literatury Romantyoznej rozpo- 
ozęło pracę dwoje nowych, asystentów: mgr mgr M. Nesteruk i A. 
Fabianowski, a do pozostałych zakładów przyjęci zostali asysten- 
ci-sta żyści.

Stopień naukowy doktora uzyskał A. Chudzik - pracownik Za
kładu Literatury XX wieku. Stopień naukowy doktora habilitowane
go otrzymał R. Handke - adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i 
Poetyki.

Biblioteka
W związku z poważnymi trudnościami lokalowymi prace biblio

teczne, kierowane przez mgr T. Wesołowską, skupione były w roku 
akad. 1979/80 głównie nokól problem asyskania nowych peniess- 
eaań na książki.

W omawianym okresie pracownicy Biblioteki zorganizowali li
czne okolicznościowe wystawy, m.in. poświęcone dorobkowi nauko
wemu prof. Jana Dętki oraz twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i 
Jana Parandowskiego. Z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka zor
ganizowano wystawę prezentującą współczesną literaturę dla dzie
ci i młodzieży. Poza tym stale prezentowana jest ekspozycja na
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bytków i najnowsaych publikacji pracowników Instytutu.

Konferencje naukowe
- 5-6 października .1979 e . odbyła się, zorganizowana pod 

kierownictwem prof. dr J. Kulczyckiej-Saloni, sesja naukowa po
święcona naturalizmowi w językach europejskich. Uczestniczący w 
niej goście z Francji, Belgii, Kanady, Brazylii i Niemiec zapro
szeni zostali do współpracy przy powstającym w ramach AILC to
mie poświęconym Naturalizmowi. (Redaktorką tego międzynarodowe
go opracowania jest prof. dr J. Kulczycka-Saloni.)

- 2 listopada 1979 E. z okazji Międzynarodowego Roku Dzie
cka zwołana została sesja naukowa pod hasłem "Inspiracje żoł
nierskie we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży".
Jej organizatorami byli: doc. dr hab. K. Kuliczkowska wraz z 
Zespołem Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Zarząd Główny Poli
tyczny Wojska Polskiego i Związek Literatów Polskich.

- 7-9 grudnia 1979 e., z tejże okazji, zorganizowano mię
dzynarodową sesję poświęconą współczesnej literaturze dla dzieci 
i młodzieży (nurtom, konwencjom,i tematom), której organizatora
mi byli: ze strony Instytutu - doc. dr hab. K. Kuliczkowska z 
Zespołem Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Instytut Programów 
Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Instytut Wydawniczy 
"Nasza Księgarnia" i Zarząd Główny ZNP.

- 20 lutego 1980 r. w ramach stałych zebrań naukowych odby
ło się w Instytucie otwarte zebranie, na którym dr R. Handke wy
głosił referat nt. "»Popiołów* sprawa pierwsza z perspektywy od- 
bioroy".

Kontakty zagraniczne
- Od listopada 1979 e . do sierpnia 1980 r. Instytut gościł 

prof. H. Cybienko z Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, która 
przedstawiła cykl wykładów poświęconych wzajemnym zależnościom
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literatury polskiej i rosyjskiej oraz sytuacji polskiej litera
tury współczesnej w ZSRR.

- W marcu 1980 r. gościła na Uniwersytecie w Moskwie doc* 
dr J* Rytel, która bierze udział w pracach, nad nowym podręczni
kiem literatury polskiej dla studentów rosyjskich.

- W maju 1980 r* w Düsseldorfie (RFN) doc* dr J. Rohoziń
ski wygłosił w ramach Dni-Polskich wykład o literaturze. XX wie
ku.

- Od 25 maja do 1 czerwca 1980 r. delegacja Instytutu w 
składzie: doc. dr J. Rohoziński, dr J. Witan, dr B. Owczarek i 
dr M. Dąbrowski, brała udział w międzynarodowej konferenoji w 
Pradze poświęconej współczesnej literaturze polskiej.

- Ponadto dr J. Śląski przebywał na pięciomiesięcznym sty
pendium we Włoszech, doc. dr hab. S. Makowski - na trzymiesię
cznym stypendium w Szwajcarii; na lektoratach: dr J* Zacharska
w Tübingen, zaś dr M. Masłowski w Grenoble. W okresie sprawozda
wczym powrócili do kraju: dr Z. Mitosek - z lektoratu w Strass- 
burgu, dr A. Chojnaoki - z Paryża i dr M. Kabata - z Neapolu.

Działalność Koła Naukowego Polonistów
W roku akad. 1979/80 prezesem Warszawskiego Koła Polonistów 

została A. Nasiłowska - studentka III roku; opiekunem naukowym 
Koła ponownie został wybrany dr E. Kasperski.

W roku 1980 Koło Polonistów zorganizowało trzy sesje nauko
we: w styczniu - sesję poświęconą drugiej wojnie światowej w 
twórczości katastrofistów; w kwietniu - ses ję wyjazdową nt. "Li
teratura polska okresu romantyzmu"; w maju - również sesję wy
jazdową, której hasłem było "Literatura - światopogląd - kultu
ra". Ponadto tradycyjnie organizowano spotkania poświęcone dys
kusjom nad najnowszymi publikacjami (m.in. o filozofii Hansa-Ge- 
orga Gadamera w związku z tomem jego esejów "Rozum, słowo, dzie-
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je", i o teatrze Jerzego Grotowskiego w związku z książką Zbig
niewa Osińskiego "Grotowski i jego Laboratorium"j. Do końoa roka 
1980 powinien się ukazać (nakładem Wydawnictw Uniwersyteckich.) 
Bocznik War szewskiego*Koła Polonistów, opracowany przez jego 
członków.

Nagrody Ministra
W roku sprawozdawozym nagrodę III stopnia Ministra Nauki, 

Szkolnictwa Wyższego i Techniki otrzymała dr B. Kryda za praoę 
doktorską pt. "Szkolna i literacka działalność Franciszka Boho- 
moloa. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.".

Mgr Małgorzata Trzeciak

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
FILIA W BIAŁYMSTOKU 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIM 
(1979-1980)

Dyrektorem Instytutu był do 30 czerwca 1980 r. doc. dr M. 
Jurkowski, następnie funkcję tę przejął doc. dr A.Z. Makowiecki. 
Skład osobowy Zakładu Literatury i Kultury Polskiej: prof. dr H. 
Karwacka; doc. dr A.Z. Makowiecki; adiunkci: dr dr B. Chodźko, E. 
Feliksisk, Z. Jarosiński 1/2 etata , H» Krakowska, S. Mora
wski, L. Mróz, B. Noworolska; asystenci i starsi asystenci: mgr 
mgr A. Bogdańska, B. Chodźko, A. Kieżuń, T. Kopania, J. Marko
wska, J. Leońozok, W. Smaszoz, W. Stec.

Pracownioy Zakładu prowadzą przewidziane programem zajęcia 
dydaktyczne na filologii polskiej oraz - usługowo - na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii.

W roku akad. 1979/80 dyplomy magisterskie uzyskało 72 stu
dentów na studiach zaocznych i 33 na studiach stacjonarnych.
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