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Należy ponadto wspomnieć o współpracy prof .Olescha w 
łym atlasie gwar polskich" oraz w edycjach tekstów kaszubi- 
skich: Krofey, "Geistliche Leider", 1586 /Pieśni duchowne/, 
Köln 1958; Pontanus, "Der kleine Katechismus", Danzig 1643 
/Mały katechizm/, КЫ п -Graz 1958.

Informację nadesłał 
Prof.R.Olesch

2. MIĘDZYNARODOWY KURS WAKACYJNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
DLA SLAWISTÓW

W dniach 21 sierpnia do I9 września I966 r. odbył się na 
Uniwersytecie Warszawskim XI Międzynarodowy Kurs dla Slawistów 
zorganizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cu
dzoziemców. W tegorocznym Kursie, podobnie jak w latach u- 
biegłych, wzięli udział wykładowcy, lektorzy języka polskie
go, tłumacze oraz studenci z 16 krajów /Austria, Belgia,Buł
garia, CSRS, Francja, Holandia, Jugosławia,NRD,Norwegia, Ru
munia, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, ZSRR/. 
Wśród około 100 osób biorących udział w Kursie, przeszło 1/3 
- to studenci, reszta - samodzielni i pomocniczy pracownicy 
naukowi instytutów i wydziałów slawistycznych oraz tłumacze. 
Większość kursantów przybyła do Polski na zasadzie umów kul
turalnych, część na podstawie stypendiów wymiennych, stypen
diów UW lub na zasadzie pełnej odpłatności. W Kursie uczestni
czyły również, w charakterze gości, osoby przebywające w tym 
czasie w Polsce na stażach naukowych, stypendiach oraz osoby 
prowadzące samodzielne badania naukowe.

Zgodnie ze zwyczajem Kurs odbywał się w dwu głównych o- 
środkach uniwersyteckich, tj. w Warszawie i Krakowie.Poza tym 
uczestnicy mieli możność zwiedzenia Wilanowa, Żelazowej Woli, 
Opoczna /zaznajomienie się ł folklorem ziemi opoczyńskiej/, 
Oświęcimia, Wieliczki, Nowej Huty i Zakopanego.

Podczas trwania Kursu, obok podstawowego cyklu wykładów i 
konserwatoriów językoznawczych i historycznoliterackich oraz
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lektoratów, w specjalnych, wykładach, zwrócono uwagę na dwa głów
ne zagadnienia: Milenium Polski i problematykę przekładu.Prob
lematy ce milenijnej poświęcono cykl wykładów o kulturze pol
skiej z perspektywy tysiąclecia. Kilka wykładów dotyczyło rów
nież wybranych zagadnień z zakresu problematyki kulturalnej, 
gospodarczej i społecznej PEL.

Doc.dr Zbigniew SudolskL 
Uniwersytet Warszawski

Program zajęó na Kursie Wakacyjnym UW dlaSlawistów 
w okresie 21 VIII - I9 U  I966

A. Wykłady i konwersatoria z zakresu językoznawstwa

Prof. dr W.Doroszewski - Idiomatyzmy w pracy tłumacza 3 &•
Prof.dr St.Skorupka - Wybrane zagadnienia z frazeolo

gii polskiej ................  2 g.
Prof .dr B.Wieczorkiewicz - Współczesna gwara warszawska 2 g.
Prof.dr P.Zwoliński - Językoznawczy warsztat poloni

sty oraz przegląd ostatnich wy
dawnictw ....................  2 g.

Doc.dr H.Kurkowska - 0 nowym słownictwie polskim ... 2 g.
Doc.dr M.Szymczak - Leksykalne elementy regionalne

we współczesnym języku polskim 2 g.
Doc.dr Z.Topolińska - Syntaktyczna interpretacja ka

tegorii osoby w języku polskim 2 g
Dr A.Satkiewicz - Produktywne typy słowotwórcze we

współczesnym języku polskim ... 2 g.
Doc.dr H.Kurkowska - Podstawowe wiadomości z fonety

ki i morfologii języka polskiego 6 g.
Doc.dr H.Kurkowska - Konwersatorium językowo-styli-
Doc.dr M.Szymczak styczne .....................
Doc.dr M.Szymczak - Interpretacja tekstów staropol

skich i gwarowych  ........... 6 g.
Prof .dr St.Urbańczyk - Typy archaizacji we współczes

nej literaturze polskiej ..... 2 g.
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Prof .dr F.Sławski - Z historii słoimictwa polskiego 2 g.
Prof.dr M.Karaś - Wyrazy pochodzenia gwarowego w

polszczyźnie literackiej ....  2 g.
Prof.dr A.Zaręba - Dialektyzacja we współczesnej

literaturze polskiej ........  2 g.
Dr M.Radłowski - Polszczyzna na przełomie X i

XI w. na tle innych, języków 
słowiańskich................  2 g.

B. Zajęcia z zakresu literaturoznawstwa i historii kultury 
polskiej

I. Wykłady o literaturze polskiej
Prof.dr J.Krzyżanowski - Trwałe wartości literatury pol

skiej do czasów rozbiorów .... 2 g.
Prof.dr.J.Magnuszewski - Literatura Polski przedrozbio

rowej na tle innych literatur 
zachodniosłowiańskich........1 g.

Prof.dr J.Kulczycka-Saloni - Żywe tradycje literatury
polskiej XIX w................Ц- g.

Prof.dr K.Wyka - Modernizm w literaturze pol
skiej przełomu XIX i XX w. ... 2 g.

Dr A.Lam - Poezja polska lat międzywo -
jennych..................... 2 g.

Doc.dr M.Straszewska - Proza polska w okresie między
wojennym .................... 2 g.

Prof.dr J.Z.Jakubowski - Miejsce polskiej literatury
współczesnej w kulturze euro
pejski^ <CT.................  2 g.

Doc.dr St.Frybes - Warsztat naukowy historyka li
teratury polskiej ...........  2 g.

Prof.dr S.Fiszman - Aktualny stan badań w zakresie
rusycystyki literackiej w Pol
sce .......................   1 g.



II. Interpretacja tekstów współczesnej literatvry polskiej

Dr A.Lam - Wybrane utwory poetyckie .... 5 S»
1. J.Przyboś - "Kamień i znak*’ /z tomu "Wię

cej o manifest"/)
2. T.Różewicz - "Rozebrany" /z tomu "Niepokój

- wybór wierszy"/
3. St.Grochowiak - "Posłańcy" /z tomu "Wybór

wierszy"/

Dr J.Rohoziński - Wybrane utwory prozą....... 3 g.
1. J.Iwaszkiewicz - "Wiewiórka" /z tomu"Tatarak"/
2. J.Kawalec - "Rozdział XI" /z tomu "Tań

czący jastrząb"/
3. M.Nowakowski - "Stacja benzynowa"/z tomu"Za-

pis"/

III.Z teorii i praktyki przekładu:
Dyr.M.Rusinek - Literatura polska w świecie 2 g.

IV. Kultura polska z perspektywy 1000-lecia
Prof.dr L.Kalinowski - Kultura staropolska do w. XV 2 g.
Prof.dr St.Herbst - Kultura sarmatyzmu........  2 g.
Prof.dr Z.Libera - Kultura polskiego Oświecenia 1 g.
Prof.dr J.Starzyński - Z dziejów nowoczesnej kultury

polskiej ..................  2 g.

C.

I. Z problematyki życia współczesnego PRL
Prof.dr Z.Morecka - Rozwój gospodarczy PRL w mi

nionym 20-leciu........ •••• 2 g.
Prof.dr S.Żółkiewski - Kultura Polski Ludowej .....  2 g.
Doc.dr H.Blumówna - Polska plastyka współczesna 2 g.
Rektor UW TT . . . m „prof.dr St.Turski “ Uniwersytet Warszawski ...... 1 g.
Prof.dr K.Estreicher - Tradycje i współczesność Uni

wersytetu Jagiellońskiego .... 2 g.
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