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Od października 1981 r. działalnością Instytutu Literatury 

Polskiej UW kieruje nowo wybrana dyrekcja w składzie: prof. dr 

R. Taborski - dyrektor, dr A. Guzek - wicedyrektor i mgr E. Oda- 

chowska-Zielińska - sekretarz. Kierownikami poszczególnych za

kładów zostali w nowej kadencji: prof. dr Z. Libera (Zakład Li

teratury Staropolskiej i Oświecenia), prof. dr Z. Sudolski 

(Zakład Literatury Romantyzmu), prof. dr 0. Kulczycka-Saloni 

(Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski^, prof. dr A. Lam 

(Zakład Literatury XX wieku), doc. dr hab. E. Czaplejewicz (Za

kład Teorii Literatury i Poetyki) oraz doc. dr hab. R. Handke 

(Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Teorii Lektury). Kie

rownikiem Katedry Kultury Polskiej jest nadal doc. dr S. Sie

kierski.

W listopadzie 1981 r. została wybrana nowa Rada Naukowa In

stytutu Literatury Polskiej i Katedry Kultury Polskiej UW. Prze

wodniczącym Rady zo3tał prof. dr Z. Libera.

Rok akad. 1981/82 przebiegał w warunkach szczególnie trud

nych i nietypowych, najpierw wskutek strajku studenckiego w lis

topadzie, a następnie zawieszenia zajęć na UW po wprowadzeniu 

stanu wojennego. W  celu nadrobienia powstałych zaległości zosta

ła zniesiona przerwa międzysemestralna, a zajęcia dydaktyczne 

trwały wyjątkowo do końca czerwca 1982 r.

Zgodnie z zawartym uprzednio porozumieniem1 w roku akad. 

1981/82 na Wydziale Polonistyki prowadzili zajęcia następujący 

pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN: prof. prof. M.R. 

Mayenowa, S. Żółkiewski, M. Janion i M. Żmigrodzka, doc. doc.
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L. Pszczołowska i S. Traugutt oraz dr dr T. Dobrzyńska i M. Hop

finger.

W listopadzie 1981 r. na UW odbyła się kolejna sesja pol- 

sko-NRD-owskiej komisji polonistycznej, połęczona z sesję nau- 

kowę poświęcono współczesnej literaturze polskiej. W dniach 19

-21 maja 1982 r. miały miejsce uroczystości zwięzane z 70 rocz

nicę śmierci Bolesława Prusa. Na frontowej ścianie budynku Po

lonistyki UW została odsłonięta tablica pamiętkowa, a następnie 

odbyła się międzynarodowa sesja naukowa poświęcona twórczości 

Prusa. Uczestnicy sesji spotkali się z odchodzęcę na emeryturę 

wybitnę badaczkę literatury polskiego pozytywizmu i naturalizmu 

- prof. dr 3. Kulczyckę-Saloni. Wobec nieobecności dziekana Wy

działu Polonistyki UW, doc. dr hab. 3. Puzyniny, spotkanie otwo

rzyła prodziekan doc. dr hab. M. Grabowska. Następnie zabrali 

głos prof. dr Z. Libera - w imieniu kolegów 3ubilatki, a w imie

niu uczniów - doc. dr hab. A. Makowiecki i dr W. Klemm.

W  dniach 11-12 czerwca 1982 r. odbyła się III Międzynaro

dowa Konferencja Metodyczna, zorganizowana przez Zakład Metody

ki Nauczania Literatury i Teorii Lektury, a w dniach 18-20 paź

dziernika - sesja pn. "Literatura i kultura polska na przełomie 

XVI i XVII wieku", zorganizowana wspólnie przez Instytut Lite

ratury Polskiej UW oraz Instytut Badań Literackich PAN.

5 lipca 1982 r. zmarł w Nałęczowie emerytowany profesor 

warszawskiej polonistyki, zasłużony badacz literatury romantycz

nej, Eugeniusz Sawrymowicz. Podczas pogrzebu (na cmentarzu ewan

gelickim w Warszawie) przemawiał w imieniu UW prof. dr Z. Libe

ra.

We wrześniu 1982 r. odeszła na emeryturę, prof. dr 3. Kul- 

czycka-Saloni. 3ej następcę na stanowisku kierownika Zakładu 

Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski został doc. dr hab.



A. Makowiecki. Nowymi pracownikami ILP w roku akad. 1982/83 zo

stali dr T. Drewnowski (na 1/2 etatu w Zakładzie Literatury XX 

wieku) oraz mgr T. Komendant (w Zakładzie Teorii Literatury i 

Poetyki).

W roku 1982 nagrody ministra NSWiT otrzymali: prof. dr

3. Kulczycka-Saloni (i stopnia za działalność dydaktyczną) oraz 

doc. dr hab, 3. Ziętarska, dr E. Kasperski i dr P. Roguski (III 

stopnia za działalność naukową).

1 Zob. BP z. 4/1981 s. 39.
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Kierunki badań IFP

W  roku akad. 1981/82 IFP F-UW kontynuował zamierzenia i 

plany perspektywiczne w czterech dyscyplinach filologicznych i 

kulturoznawczych, tj. w zakresie:

1. Literaturoznawstwa: badania historyczno-, teoretyczno- i 

socjologicznoliterackie w następujących tematach: "Literatura i 

światopogląd (na przykładzie epoki romantyzmu i neoromantyzmu)”

- pod kierunkiem doc. dra hab. A. Makowieckiego z uczestnictwem 

dr H. Krukowskiej, mgr mgr 3. Markowskiej, A. Kieżuń i H. Wasz

kieł; "Formy podawcze literatury renesansu i baroku” - z uczest

nictwem dr B. Chodźko i mgra W. Steca; "Poezja i proza XX wieku 

(problemy formalne)" pod opieką doc. A. Makowieckiego przy
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