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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 Bohomoloa. 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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W okresie sprawozdawczym kontynuowano badania naukowe w
zakresie problematyki "Mit, świadomość, tradycja". Pierwszy etap
badań

zamknęła ogólnopolska sesja naukowa poświęcona tej tema

tyce, która odbyła się w dniach 23-25 XI 1979 (w gmachu Wydzia
łu Humanistycznego w Białymstoku), z następującym programem:
Referaty:
dr E. Feliksiak (F-UW) - Dom a granica

świata oswojonego;

mgr Z. Benedyktowicz ( Warszawa) - Kategoria "swój" - "obcy" w
morfologii saorum; mgr L, Mróz (F-UW) - Ludzie i nieludzie. Gra
nice identyfikacji własnej grupy; prof. dr J. Dowiat (PAN, War
szawa) - Magia w średniowiecznym poglądzie na świat; dr L. Stom
ma (KUL) - Wstęp do magii ludowej; dr J. Wasilewski (UW) - Po
dróże po strukturze. W poszukiwaniu doskonałości; mgr K. Kubiak
(PMEp Warszawa) - Magia kolorów - symbolika koloru czerwonego
(komunikat); mgr Z. Fijak (UJ ) - Grób bohatera. Założenia ba
dawcze (komunikat).
Dyskusja:
dr hab. W. Pawluczuk (PWST, Białystok) - Przyroda i kraj
obraz w świadomości ludowej; dr R. Tomioki (PAN, Warszawa) Antropologia ludowa; mgr mgr T. Cwalina, I. Grycuk (Białystok) Człowiek wobec swego kresu (komunikat); B. Borowska, E. Rogalewska (Koło Naukowe Folklorystów F-UW) - Uwagi nad topografią mi
tyczną. Rekonesans badawozy (komunikat); J. Leońozuk ( F-UW) Hagiografia ludowa; dr C. Robotyoki (UJ) - Łańcuch szczęścia w
pół wieku później.
Podsumowania sesji dokonali prof. prof. Cz. Hernas(UWr.) i
J. Tazbir (iH PAN, Warszawa).
Ponadto realizowano badania nad literaturą Młodej Polski i
XX-leoia międzywojennego, z uwzględnieniem problematyki regio
nalnej, Indywidualna działalność naukowa poszczególnych pracow
ników Zakładu w bieżąoym roku zaowocowała w trzech wypadkach
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uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych, w jednym doktora habilitowanego. '
Kontynuowało również działalność Studenckie Koło Folklorys
tyczne, które od lat prowadzi badania naukowe w regionie biało
stockim. Organizowano studenckie obozy naukowe, zbierano mate
riał wykorzystywany następnie w praoach magisterskich.

Dr Stanisław Morawski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIE3

(1979-I9&0)

I. Stan personalny
Dyrektor - prof. dr Cz. Hernas; z-cy dyrektora: d/s nauko
wych - doc. dr hab. R. Sobol, d/s dydaktycznych - doc. dr hab.
B. Siciński, d/s studenckioh - dr M. Dudzik; prof. zwycz. - 7
(w tym 3 emerytowanych); prof. nadzw. - 1; dooenci - 7; dr hab.
niedocenci - 3? dr adiunkci - 2 9 ; dr st. asyst. - brak; dr wy
kładowcy - brak; mgr st. asyst. - 26; asyst. - 1; stażyści - 1;
lektorzy - 1; prac. dydaktyczni z zewnątrz (1/2 etatu) - 1; prac.
dydaktyczni z zewnątrz zatrudnieni na godz. zlec. - 1 3 ; asyst,
nauk.-techn. - 6; prac. administracyjni - 1; prac. biblioteczni
- 4.
II. Praca dydaktyczno-wychowawcza
W roku akad. 1979/1980 praca dydaktyczno-wyohowawcza obej
mowała następujące typy kształcenia: czteroletnie studia magis
terskie stacjonarne i zabczne (nauczycielskie i nienauczyciel-

