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12 XII 1983 - l) opracowanie opinii Komitetu o projekcie 

programu nauczania języka poleklego w liceach wezystkich typów 

1 w szkołach zawodowych (referat prof, dra 0. Ziomka); 2) oce

na zakresu i sposobu realizacji tez II Kongresu Nauki Polskiej 

w dziedzinie literaturoznawstwa (opracował prof. dr H. Markie

wicz) •

Doc. dr hab. Ewa Warzenica-Zalewska

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI DO BADANIA

DZIEJÓW POLSKIEJ NAUKI O LITERATURZE

PRZY KOMITECIE NAUK o LITERATURZE POLSKIEJ PAN

Komisja erygowana została w 1982 r. z inicjatywy prof.

H. Markiewicza na jednym z posiedzeń Komitetu Nauk o Literatu

rze Polskiej PAN. Przewodnictwo Jej powierzono prof. 3. Star

nawskiemu. Z kodcem 1982 r. przewodniczący Komisji przedstawił 

na posiedzeniu Komitetu plan prac« które zamierza prowadzić w 

bieżącej kadencji. Komieja zwołuje trzy konferencje w ciągu 

roku. Są one jednodniowe« wygłasza się na nich od dwóch do 

czterech referatów. Dotąd odbyło elę 5 konferencji (19 I« 13 

IV« 12 X 1983 1 11 I, 11 IV 1984). W październiku 1984 r. pla

nowane jeet szóete z kolei spotkania.

Zaproszenia na konferencję wysyła się wszystkim członkom 

Komitetu Nauk o Literaturze Polekiej PAN zamieszkałym w War

szawie« a spoza Warszawy tym« którzy wyrazili chęć współpracy 

z Komisją« oraz innym osobom spoza Komitetu« które interesują 

się naszymi pracami.

Konferencje ze stycznia 1 października 1983 r. miały jako



przedmiot omówienia etanu bedań nad dziejami polonistyki w po

szczególnych oórodkach. Cykl zainaugurował prof. A. Hutnlkie- 

wicz referáte* pt. "Stan badań nad dziejami polonistyki lwow

skiej". Następnie prof. 3. Maciejewski omówił "Stań badań nad 

dziejami polonistyki poznańskiej"; dr hab. R. Skręt - "Stan ba

ba dań nad dziejami polonistyki w Uniwersytecie 3agiellońskim"; 

doc. dr hab. 3. Rudnicka - "Stan badań nad dziejami polonisty

ki Uniwersytetu Wileńskiego"; doc. dr hab. S. Frybee.- "Stan 

badań nad dziejami polonistyki w Uniwersytecie Warszawskim"« 

Cykl nie został jeszcze zakończony. Komisja oczekuje przede 

wszystkim referatu prof. В. Zakrzewskiego nt. "Stanu badań 

nad dziejami polonistyki w Uniwersytecie Wrocławskim" (referat 

ten dwukrotnie wypadł z planu z powodu wyjazdów i choroby re

ferenta). Przedyskutowanie spraw zawartych w w/w referatach ma 

duże znaczenie Inspiracyjne; uczestnicy posiedzeń dowiaduję 

się, jakie sprawy w badaniach nad dziejami polonistyki uniwer

syteckiej zostały już opracowane, a jakie opracowania wymagaję. 

Sę uczeni, którym dotęd nie oddano przysłowiowego suum cuique; 

sę w dziejach polonistyki uniwersyteckiej nie wykorzystane na

leżycie, interesujęce źródła, także rękopiśmienne.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 19 I 1983 r. przewodni

czący Komisji, prof. 3. Starnawski, omówił sktualny etan prac 

nad przygotowywanym słownikiem historyków liter îury polskiej^ 

Nieststy w tej sprawie nic się nie dzieje. Pracy tej nie włą

czono do planu węzłowego 1 nie otrzymuje się na nią żadnych 

subwencji. Powielenie gotowego do produkoji zeszytu próbnego 

udaremnił stan wojenny. Nie zdołano dotęd niczego ” odblokować 

a wezslkie pisma wysyłane w tej sprawie do różnych instytucji 

pozostały bez odpowiedzi. Po upływie półtora roku sytuacja nie 

uległa poprawie. Wykaz haseł (* Maszynopisie ) w posiadaniu
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prof. Starnawskiego Jaet na bieżęco uzupełniany.

Ze względu na rocznicowe lata Kochanowekiego (1980-1984) 

dwie kwietniowe konferencje 1984 r. poświęcono badaczom życia 

i twórczości czarnoleekiego poety. Otwierajęc ten cykl prof.

Э. Starnawekl poinformował zebranych o planowanym przez niego 

cyklu etudiów dotyczęcych tej problematyki na przeetrzenl wie

ków. Obfitość aeajl naukowych zwięzanych z Kochanowskim jeat 

ogromna. Na wielu z nich wygłasza się referaty z dziejów re

cepcji poety; znajduję się one później w publikacjach, np. w 

9 tomie "Rocznika Świętokrzyskiego" (1981# recte 1982), miesz

czącym referaty wygłoezone podczaa "radomsko-kielecko-czarno

leskiej" aeajl (29-31 maja 1980 r.). Oczekiwana Jest publika

cja materiałów m.ln. aeajl eoemowlecklej (16-20 grudnia 19Э0 

r.) i sesji łódzkiej (25-26 maja 1981 r.). w których znajd# aie 

alf takża rozprawy o dzlejaoh poznawania twórczości Kochanow

skiego. Na konferencji aoanowlackiaj referaty wygłoeili: doc. 

dr hab. H. Bureztyńeka "Kraazewekl jako badacz Kochanowskiego"; 

dr 3. Budzyńekl "Tadeuez Slnko« badacz 1 irydawoa Kochanowskie

go" ; prof. T. Ulewicz "Julian Krzyżanowski - badacz 1 wydawca 

Kochanowskiego"; prof. Z. Libera "Zofia Szmydtowa - badacz Ko

chanowskiego" . W czaele łódzkiej konferencji wygłoszooo refe

raty: doc. dr hab. L. Słowiński "Den Kochanoweki w badaniach 

nauczycieli azkół poznańakich * XIX w." ; doc« dr tiab. E. Ma

łek "Oen Kochanoweki w badaniach uczonych roayjekich" (analo

giczny temat: ”3an Kochanoweki w kraju i w J ę z y k u  Ronaarda" 

omówił w czaaia aoanowlackiaj fteejl prof« 3. Starnawekl); 

mgr D. Mazenowa "Stanielaw Tarnowakl jeko badacz Kochanow

skiego" ; doc. dr hab. M. Buraztyńaka "Wacław Borowy jako ba

dacz Kochanowaklago". Cykl nie Jeat jeezcze zamknięty« przewi

duje się jago kontynuację w 1984 r.
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Koniaja rozpoczęła pracę nad trzecia cyklem apotkart, któ

rych teaatea będę eylwetkl hlatoryków literatury polaklej. 

Sprawia taj poświęcono dotychczaa jadnę konferencję (il I 1984 

r.). Referaty wygłosili: prof« 3. Starnawakl "3ózef Kallenbach 

jako profeeor unlwaraytatu fryburaklego"» doc. dr Z.3. Nowak 

"Ignacy Chrzanowaki jako badacz literatury polakiej".

Na oatatniaj konferencji wyłoniła aię inicjatywa powoła» 

nia do życia czaaoplaaa poświęconego dziejom polonletyki. 

Przewodniczący poinformował» że od lat czynił o to atarania, 

dotęd bezakuteczne,

Prof. dr 3erzy Starnawakl

/
Z ŻYCIA NAUKOWEGO INSTYTUTÓW FILOLOGII POLSKIEJ 

UNIWERSYTETÓW I WSP

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Inetytut Filologii Polskiej 

(1982-1983)

I. Sprawy organizacyjne i peraonalne 

W roku akad, 1982/83 Inatytutem Filologii Polskiej kiero

wał prof, dr 3,Z. Białek wraz ze swymi zastępcami: dr A. Dy- 

duchowę i drem E* Klisiewiczem. Opiekę nad zakładami sprawowa

li: prof. dr 3,Z. Białek (Zakład Literatury Polskiej), prof.


