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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Instytut Filologii Polskiej 
/1980-1981/

Instytut Filologii Polskiej UAM zatrudniał w okresie spra

wozdawczym 66 pracowników dydaktycznych i naukowo-badawczych 

(w tym: 6 profesorów, 10 docentów, 26 doktorów i 1 doktora ha

bilitowanego na stanowisku adiunktów, 17 starszych asystentów,

4 asystentów i 2 wykładowców), 7 pracowników służby bibliote

cznej, 2 pracownice sekretariatu i 1 pracownika na etacie tech

nicznym.

Dyrektorem Instytutu był prof. dr 3. Maciejewski, zaś 

funkcję jego zastępców pełnili: doc. dr hab. M. Witkowski (z-ca 

d/s naukowych), doc. dr hab. H. Nowak (z-ca d/s dydaktycznych), 

doc. dr hab. T. Skulina (z-ca d/s studiów zaocznych).

W ramach Instytutu działało 6 zakładów: Zakład Historii 

Literatury Polskiej (kier. prof. dr 3. Maciejewski); Zakład 

Teorii Literatury (kier. prof. dr 3. Ziomek); Zakład Historii 

Kultury Polskiej (kier. prof. dr A. Sajkowski); Zakład 3ęzyka 

Polskiego (kier. doc. dr hab. M. Gruchmanowa); Zakład Dialekto

logii (kier. prof. dr Z. Sobierajski); Zakład Metodyki Naucza

nia 3ęzyka Polskiego i Literatury (kier. doc. dr hab. L. Sło

wiński) .

Na etat.naukowo-badawczy przywrócono od 1 października 

1980 r. dra S. Barańczaka. Na etat naukowo-dydaktyczny przyję

to w drugim semestrze mgr E. Kraskowskę-Lange (oboje do Zakła

du Teorii Literatury). Również w drugim semestrze przesunięto _ 

ze stanowisk stażystów na stanowiska asystentów mgr A. Piotro

wicz i mgra D. Maleszyńskiego. Mgr P. Konopka odbywał służbę



wojskową w omawianym roku akad. Dr L. Libera został zwolniony 

z dniem 1 XII 1980 r. z powodu naruszenia podstawowych obo

wiązków pracowniczych nauczyciela akademickiego. Dr A. Barań

czak owa i dr S. Barańczak uzyskali urlop bezpłatny od 1 kwiet

nia 1981 do 30 marca 1984 i wyjechali do Harvard University 

(USA), gdzie dr S. Barańczak został zaproszony jako wykładowca«

Biblioteka Instytutu - największa na wydziale - uzyskała 

nareszcie etat magazyniera, w tym charakterze zatrudniono 

6 VII 1981 0. Olszańskiego.

W minionym roku akad. wypromowano 134 magistrów, z czego 

68 studiowało na studiach stacjonarnych, a 66 - na studiach 

zaocznych.

Dwoje pracowników Instytutu obroniło prace doktorskie i 

uzyskało tytuły doktorów: mgr R.K. Przybylski (Zakład Teorii 

Literatury) i mgr I. Sarnowska-Giefing (Zakład Języka Polskie

go).

W Instytucie urządzono dwie znaczące ekspozycje, o któ

rych warto wspomnieć.

6 X 1980 otwarto w Wypożyczalni Instytutu wystawę twór

czości Czesława Miłosza zatytułowaną "Nobel za literaturę w 

roku Porozumienia Gdańskiego". Była to pierwsza w Poznaniu, a 

zarazem druga w Polsce wystawa zapoznająca z twórczością 

tego pisarza. Pokazano na niej tomy poezji, prozy, fotografie 

pisarza i wydawnictwa omawiające jego twórczość. Wystawę 

tłumnie odwiedzali mieszkańcy Poznania, w tym bardzo wielu 

uczniów. Biblioteka Instytutu przechowuje w swoich zbiorach 

księgę wpisów z Wystawy, w której to księdze ludzie wyrażali 

niejednokrotnie szczerą wdzięczność za trud jej zorganizowania; 

w księdze tej znajduje się również list Czesława Miłosza, 

przesłany organizatorom Wystawy (pracownikom naukowym, biblio
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tekarzom i młodzieży z Koła Polonistów), o której wiadomość 

zawiózł mu na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla zaproszony 

przez niego osobiście dr S. Barańczak.

W dniach 4-30 V 1981 była w Wypożyczalni Instytutu ekspo

nowana wystawa okolicznościowa w 190 rocznicę Uchwalenia Kon

stytucji 3 maja. W trzech gablotach pokazano oryginalne i re

produkowane czasopisma i druki ulotne z XVIII i XIX wieku, do- 

kumentujęce głośne wydarzenie i rolę, jakę ono odegrało w 

kształtowaniu świadomości Polaków w czasach niewoli.

19 V 1981 odbyła się w Kościanie, urzędzona staraniem To

warzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej i IFP UAM, sesja nau

kowa w ramach obchodów 150-lecia pobytu Adama Mickiewicza w 

Wielkopolsce. Na sesji występill z prelekcjami: prof. dr 0. 

Maciejewski - "Znaczenie Mickiewicza w kulturze narodowej"; 

mgr A. Plhan - "0 języku Adama Mickiewicza" i doc. dr hab. M. 

Witkowski - "Wielkopolska sława Mickiewicza - poczętki". W 

czasie sesji eksponowano wystawę "Mickiewicza wielkopolskie 

drogi", przygotowanę przez Instytut Filologii Polskiej i Koło 

Polonistów UAM. W 11 gablotach i na 9 ekranach pokazano różne 

przejawy kultu i zainteresowań Mickiewiczem w XIX i"XX wieku. 

Eksponaty pochodziły ze zbiorów Biblioteki IFP, PTPN, Miej

skiej Biblioteki im. E. Raczyńskiego i Biblioteki Uniwersytec

kiej oraz Muzeum Narodowego Oddział w śmiełowie ( Muzeum Adama 

Mickiewicza).

Koło Naukowe Historyków i Teoretyków Literatury zmieniło 

nazwę na Koło Polonistów,; następiło połęczenie Koła Naukowego 

językoznawców z Kołem Polonistów. W obecnym kształcie Koło 

skupia następujęce sekcje: teatralnę, literatury Młodej Polski, 

Teoretycznoliterackę, literatury emigracyjnej., filmowę, kultu

ry języka, współczesnego języka polskiego, historycznojęzykowę.
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Koło zmieniło nie tylko skład, zmieniło również profil 

zainteresowań i przestawiło się na działalność: wydawniczą, 

wystawienniczą, propagatorską. Działalność wydawnicza Koła Po

lonistów UAM zaowocowała następującymi tytułami: Cz, Miłosz: 

Studium samotności i inne wiersze, Poznań 1980; W klatce wol

ności, Almanach poezji strajkowej. Nr 1, Poznań 1981, W przy

gotowaniu znajdują cię dalsze pozycje, m.in. dwujęzyczne wyda

nie poezji 3. Brodskiego; Księga pamiątkowa Koła Polonistów 

U AM.

Udział Koła w sesjach naukowych

Sesja epistolograficzna w Słupsku: I nagroda dla referatu

B. Strzyż; udział 13 osób i prezentacja referatu P. Kupidury w 

sesji studenckiej pt. "Twórczość Czesława Miłosza” zorganizowa

nej przez Koło Polonistów KUL.

Dary S. Barańczaka dla studentów zapoczątkowały działal

ność Biblioteki Koła Polonistów. Opracowane zostały zasady u

dostępniania zbiorów, katalog alfabetyczny i Biblioteka w maju 

1981 zainaugurowała pracę. W ścisłej współpracy z Kołem działa 

DKF "Novum", który w 1981 r. został członkiem Ogólnopolskiej 

Federacji DKF-ów.
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