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Wielkie przeobrażenia, jakie po Sierpniu *80 ogarnęły cały 

Uniwersytet Warszawski, nie ominęły również Wydziału Polonisty

ki.

Na wiosnę 1981 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się 

pierwsze od wielu lat demokratyczne wybory nowych władz uczel

ni. Nowym dziekanem Wydziału Polonistyki została doc. dr hab.

0. Puzynina z Instytutu Dęzyka Polskiego, a prodziekanami doc. 

dr hab. M. Grabowska i doc. dr hab. Z. Sudolski z Instytutu Li

teratury Polskiej oraz doc. dr hab. 0. Axer z Katedry Filologii 

Klasycznej. Dyrektorem Instytutu Literarury Polskiej został 

prof. dr R. Taborski, wicedyrektorem - dr A. Guzek, sekretarzem 

- mgr E. Odachowska-Zielińska. Dyrektorem Instytutu Oęzyka Pol

skiego została doc. dr hab. R. Grzegorczykowa, a kierownikiem 

Katedry Kultury Polskiej - doc. dr S. Siekierski.

Na jesieni 1980 r. na Wydziale Polonistyki została powoła

na Wydziałowa Komisja do spraw analizy "niewłaściwych decyzji 

personalnych podjętych w latach 1968-1980". W oparciu o wyniki 

prac tej Komisji wszystkie osoby, które w latach 1968-1§80 zo

stały ze względów politycznych zwolnione z pracy na UW, lub w 

inny sposób poddawane represjom, otrzymały od nowych władz u

czelni listy z wyrazami ubolewania oraz zaproszeniem do ponow

nego nawięzania współpracy. Ponadto doc. dr hab. 3. Maciejewski 

powrócił do pracy na Uniwersytecie (na 1/2 etatu, przy zachowa

niu pełnego etatu w IBL PAN), a doc. dr hab. A. Makowiecki u

zyskał przeniesienie do Warszawy z Filii UW w Białymstoku.
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Sprawę szczególnie naglęcę stało się w nowej sytuacji u

normowanie stosunków między warszawską polonistykę uniwersy

tecką a Instytutem Badań Literackich PAN. W maju 1981 r. na te

' renie Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie przed

stawicieli IBL PAN i Wydziału Polonistyki UW. Instytut Badań 

Literackich reprezentowali m.in. profesorowie: S.. Żółkiewski,

M. Klimowicz, M. Żmigrodzka i Z. Stefanowska, a UW - profesoro

wie: 3. Kulczycka-Saloni, Z. Libera, D. Butler, A. Lam i R. Ta

borski. W trakcie kilkugodzinnej, szczerej dyskusji omówiono 

sprawy, które hamowały dotychczas przebieg normalnej współpra

cy. Po wakacjach odbyło się kilka roboczych spotkań nowego dy

rektora Instytutu Literatury Polskiej UW, prof. dra R. Tabor

skiego, z wicedyrektorami IBL, doc. drem hab. R. Górskim i doc. 

drem hab. S. Treuguttem. W wyniku tych kontaktów w roku akad.

1981/1982 na Wydziala Polonistyki UW rozpoczęła prowadzenie za

jęć dydaktycznych dość liczna grupa pracowników IBL PAN, m.in. 

profesorowie: S. Żółkiewski, M.R. Mayenowa, M. Oanion i M. Żmi

grodzka. Projektowane jest dalsze rozszerzenie tej współpracy w 

latach następnych, jak również organizowanie wspólnych sesji 

naukowych itd.

W czerwcu 1981 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się 

pierwszy od piętnasu lat odczyt przybyłego w odwiedziny do Pol

ski profesora 0. Kotta. Zapoznał on słuchaczy z tekstami dwóch 

swoich esejów, "Zagadka Szekspira" i "Koniec teatru niemożliwe

go", drukowanych w londyńskich "Wiadomościach" w latach 1977 i 

1980. Spotkanie z od dawna nie widzianym profesorem UW prze

biegło w serdecznej atmosferze. W październiku 1981 r. roz

począł na naszym Uniwersytecie cykl wykładów zatytułowanych 

"Literatura i gra" Oerzy Andrzejewski. Wykłady wybitnego pisa

rza - jego pierwsze publiczne wystąpienia od trzynastu lat - 

cieszyły się olbrzymim powodzeniem, gromadząc nie tylko studen-
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tów, ale również pracowników UW i gości z miasta. Niestety, po 

miesięcu wskutek pogorszenia się stanu zdrowia pisarza wykłady 

te zostały przerwane.

W roku akad. 1980/1981 otrzymali etaty docentów doc. dr 

hab. R. Handke i doc. dr hab. Z. Osiński. Z poczętkiem roku 

akad. 1981/1982 przeszedł na UW z IBL PAN prof. dr 0. Pelc.

W cięgu roku akad. 1980/1981 staraniem Instytutu Literatu

ry Polskiej UW zostały zorganizowane trzy duże sesje naukowe, 

poświęcone "Dziedzictwu powstania listopadowego w literaturze" 

(27-29 XI 1980,), "Janowi Kochanowskiemu i kulturze Odrodzenia" 

(21-22 V 1981). Szczegółowe sprawozdania z tych sesji znajduję 

się w obecnym zeszycie "Biuletynu Polonistycznego".

W połowie 1981 r. ukazała się w Moskwie w języku rosyjskim 

księżka zbiorowa powstała w wyniku współpracy Uniwersytetu War

szawskiego z Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, zatytuło

wana "Rosyjska i' polska literatura końca XIX i poczętków XX 

wieku". W księżce tej znajduję się szkice napisane m.in. przez:

0. Kulczyckę-Saloni, 0. Rohozińskiego, A. Makowieckiego, I. Ma- 

ciejewskę, R. Taborskiego i_A. Mencwela.

Koło Naukowe studentów polonistyki zorganizowało w roku 

1980/1981 sesje naukowe poświęcone socrealizmowi oraz interpre

tacjom polskiej poezji dwudziestowiecznej, a także ogólnopolskie
/

spotkanie naukowe w Gardzienicach nt. "Granic teatru". Sekcja 

teatrologiczna w cyklu "Granice teatru" zorganizowała spotkanie 

z Januszem Opryńskim (Teatr Provisorium), Wojciechem Krukowskim 

(Akademia Ruchu), Tadeuszem Kantorem, doc. Włodzimierzem Pawlu- 

czukiem, Włodzimierzem Staniewskim ("Gardzienice”) i Konstantym 

Puzynę. W cyklu spotkań poświęconych twórczości Dostojewskiego 

wzięli udział m.in. doc. dr hab. R. Przybylski i prof. dr A. 

Walicki. Wspólnie z pracownikami klubu studenckiego "Stodoła" i
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Kołem Młodych przy Oddziale Warszawskim ZLP - Koło Naukowe 

zorganizowało w "Stodole" 6 czerwca 1981 r. wieczór autorski 

Czesława Miłosza. Technikę małej poligrafii zostały wydane dwie 

broszury - jedna zatytułowana "Z archiwum Warszawskiego Koła 

Polonistów", i druga zawierajęca materiały ze spotkania z Kan

torem.

W roku sprawozdawczym nagrody Ministra NSWiT otrzymali: 

prof. dr R. Taborski (li stopnia za działalność naukowę), doc. 

A. Makowiecki i doc. Z. Osiński ( III stopnia za działalność 

naukowę^ oraz dr A. Guzek ( III stopnia za działalność dydakty-

I. Skład osobowy Zakładu: kierownik: doc. dr 0. Konieczny; 

kierownik studium podyplomowego: dr Z. Mrozek; docenci: dr hab. 

dr hab. 3. Bachórz (1/2 etatu,), E. Breza (l/2 etatu,), 3. Kotar

ska (l/2 etatu), dr 3. Malinowski; adiunkci: dr dr M. 3anko- 

wiak, W. 3eż, F. Nowak, K. Osenkowska, A. Otfinowski, M. Paję- 

kowska, B. Pękala; st. asyst.: mgr*mgr R. Rubaszewska, M. śle- 

dzińska, W. Tomasik. Pracownicy z zewnętrz na godzinach zleco

nych: dr I. Piechowiak, mgr mgr S. Grzegorzewska, Z. Szukaj.

Oprać, zespół

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BYDGOSZCZY
Zakład Filologii Polskiej 
/1980-1981/


