4. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁÓW

WYDZIAŁ I
JĘZYKOZNAWSTWA I HISTORII LITERATURY
Przewodniczący: Krzysztof Wrocławski
Sekretarz: Jadwiga Linde–Usiekniewicz

Sprawozdanie
za okres od 2 IV 2007 do 31 XII 2010 r.
2007
Po śmierci profesora Mieczysława Künstlera (przewodniczącego
Wydziału I w poprzedniej kadencji) oraz rezygnacji profesora Włodzimierza Pianki, sekretarza Wydziału I w tejże kadencji, w kwietniu
roku 2007, przed upływem kadencji władz Wydziału, na podstawie
dokonanych wyborów zarząd Wydziału przejęli: jako przewodniczący
Krzysztof Wrocławski, jako sekretarz Jadwiga Linde–Usiekniewicz.
Według stanu na 15 I 2007 r. Wydział I liczył wówczas 78 członków,
w tym: 55 zwyczajnych (wśród nich 40 seniorów) oraz 23 korespondentów (w tym 3 seniorów). W wyniku przeprowadzonych w trakcie roku
wyborów na członków zwyczajnych TNW zostali wybrani: Zbigniew
Greń, Włodzimierz Pianka oraz Krystyna Waszakowa, a na członków korespondentów wybrano: Grażynę Bobilewicz, Oskara Czarnika, Joannę
Jurewicz, Halinę Karaś i Magdalenę Szpakowską. W trakcie tego roku
zmarli: Maria Cytowska (członek zwyczajny) oraz Mieczysław Künstler
(członek zwyczajny i przewodniczący Wydziału I w trwającej kadencji).
Zebrania
W okresie sprawozdania uzupełniającego (tj. od kwietnia 2007 do
grudnia 2007 r.) odbyły się cztery zebrania naukowe z odczytami
prof. prof.:
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◦ 16 IV — Barbary Koc, o tematyce literaturoznawczej: Sława
Conrada w Anglii i w Polsce (na podstawie recepcji „Lorda
Jima”),
◦ 21 V — Andrzeja Lama, o tematyce literaturoznawczej translatorskiej: Zagadnienia przekładu poetyckiego z języka średnio–
wysoko–niemieckiego (na przykładzie „Parcifala” Wolframa
von Eschenbacha),
◦ 25 VI — Macieja Grochowskiego, o tematyce językoznawczej:
O kryteriach rozróżniania szyku naturalnego i nacechowanego
w języku polskim,
◦ 19 XI — Małgorzaty Szpakowskiej, o tematyce kulturoznawczej: Ciało w kulturze.
Konferencje
12 X 2007 r. — poświęcona pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego
(członka zwyczajnego TNW) na temat Wczesne dzieje języków słowiańskich, zorganizowana przez Wydział I TNW przy współudziale
Komitetu Słowianoznawstwa przy Wydziale I Komitetu Nauk Społecznych PAN; wygłoszono na niej 11 referatów. Wydział I TNW był
także współorganizatorem (wraz z Instytutem Slawistyki PAN jako
głównym organizatorem oraz innymi współorganizatorami krajowymi i zagranicznymi) konferencji międzynarodowej na temat Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa
(15–16 V 2007 r., Warszawa).

2008
Stan Wydziału I na koniec 2008 r. obejmował 80 członków, w tym jednego honorowego, 53 zwyczajnych (43 seniorów) i 26 korespondentów (w tym czterech seniorów).
Zebrania
W trakcie roku 2008 odbyło się siedem zebrań naukowych z odczytami prof. prof.:
◦ 21 I — Ewy Wolnicz–Pawłowskiej: Z tradycji Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
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◦ 25 II — Grażyny Bobilewicz, kulturoznawczy: Praktyka autoportretu — malarska wizja starości,
◦ 17 III — Haliny Karaś, językoznawczy: Multimedialny przewodnik po gwarach polskich jako internetowa platforma edukacyjna,
◦ 21 IV — Rocha Sulimy, kulturoznawczy: Przemiany obyczajów
w Polsce (ostatnie dekady),
◦ 26 V — Oskara Stanisława Czarnika, z historii księgoznawstwa
polskiego: Produkcja książek polskich na Zachodzie w latach
90. XX wieku,
◦ 27 X odbyła się dyskusja panelowa nt. Gdzie jesteś slawistyko?
Echa XIV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ochrydzie
(Językoznawstwo), z udziałem prof. prof.: Janusza Siatkowskiego, Zbigniewa Grenia, Włodzimierza Pianki, Krzysztofa Wrocławskiego i in.,
◦ 1 XII — Joanny Jurewicz Co mity kosmogoniczne starożytnych
Indii mówią nam o języku?

2009
Skład Wydziału I na koniec 2009 r. obejmował: 78 członków, w tym
53 członków zwyczajnych (40 seniorów) i 25 członków korespondentów. Zmarli: ks. prof. Julian Warzecha (członek zwyczajny), prof. Ewa
Rzetelska–Feleszko (członek zwyczajny i honorowy TNW, sekretarz generalny TNW w latach 1995–2007) oraz prof. Ewa Rzadkowska (członek zwyczajny). Wybrano na członków zwyczajnych: prof. prof. Teresę
Giermak–Zielińską, Halinę Karaś, Jadwigę Linde–Usiekniewicz.
Zebrania
W trakcie roku 2009 odbyło się sześć zebrań Wydziału I z odczytami:
◦ 16 II — Ewy Rudnik–Karwatowej, językoznawczy: 15 lat Językowej Komisji Slawistycznej,
◦ 16 III — na temat Na drogach słowiańskiej leksykologii, poświęcone jubileuszowi 80–lecia Profesora Janusza Siatkowskiego,
z wystąpieniami tematycznymi prof. prof. Hanny Popowskiej–
Taborskiej, Jana Basary, Władysława Kupiszewskiego, Włodzimierza Pianki, Ewy Wolnicz–Pawłowskiej, Krzysztofa
Wrocławskiego, Zbigniew Grenia,
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◦ 20 IV — Barbary Koc, literaturoznawczy: Zagadkowa struktura
powieści Conrada „Lord Jim”,
◦ 25 V — Tadeusza Morawskiego O palindromach,
◦ 9 XI — Andrzeja Makowieckiego, literaturoznawczy: Młoda
Polska i dwa modernizmy,
◦ 14 XII — Jadwigi Linde–Usiekniewicz, językoznawczy: Nie tak
strasznie głośne, choć niesamowicie bliskie: podobieństwa idei de
Saussure’a, Chomsky’ego, Hjelmsleva i Langackera na temat języka.

2010 (włącznie do stycznia 2011)
Skład Wydziału I (stan na koniec 2010 r.): łącznie członków 77, w tym
członków zwyczajnych 57 (seniorów 43), członków korespondentów
20 (w tym seniorów 5).
Wybrani zostali na członków zwyczajnych TNW: prof. prof. Stanisław Dubisz i Andrzej Mencwel. Członkami korespondentami zostali:
prof. prof. Krzysztof Koehler, Dorota Rembiszewska i Jolanta Sujecka.
Zebrania
W roku 2010 odbyło się siedem zebrań Wydziału I z odczytami
prof. prof.:
◦ 18 I — Stanisława Dubisza, językoznawczy: O hierarchii pojęć
społeczno–politycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
◦ 22 II — Andrzeja Mencwela, z historii polskiej myśli społecznej: O Stanisławie Brzozowskim — przed rokiem jubileuszowym,
◦ 26 IV — Elżbiety Smułkowej, językoznawczy: Integracje języków na pograniczu białorusko–polsko–litewskim,
◦ 31 V — Krzysztofa Koehlera, z dziejów polskiej myśli politycznej:
„Krótkie zebranie rzeczy potrzebnych z strony wolności” (1587)
— zapomniany anonimowy druczek polityczny z XVI wieku,
◦ 25 X — Jerzego Wojtczaka–Szyszkowskiego, z dziejów polskiej
kultury prawnej: Średniowieczna kultura prawna w „Dekrecie
Iwona z Chartres” a prawo polskie XII wieku,
◦ 22 XI — Oskara Stanisława Czarnika, z historii polskiej oświaty
na emigracji: Polska książka oświatowa na Bliskim Wschodzie
w okresie II wojny światowej: Wytwórczość — Rozpowszechnianie — Przykłady odbioru,
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◦ 13 XII — Barbary Koc, literaturoznawczy: Władysław Stanisław Reymont — Czy obrazoburstwo?
◦ 24 I 2011 r. przewidziane jest zebranie z odczytem prof. Doroty Rembiszewskiej pt. Gwary mazurskie w materiałach Georga Wenkera oraz wybory do Zarządu Wydziału na kadencję
2011–2013.
Przy Wydziale I działała, pod odrębnym zarządem i odpowiedzialnością, Językowa Komisja Slawistyczna (opieka naukowa prof. Hanny
Popowskiej–Taborskiej, sekretarz Komisji — dr Ewa Rudnik–Karwatowa) — do roku 2010; nadal działa Komisja Kultury Słowa (przewodnicząca prof. Kwiryna Handke, sekretarz mgr Marta Sobocińska).
Wydział I każdego roku opiniował wnioski o dofinansowanie projektowanych konferencji naukowych oraz wydawnictw, w tym głównie ze Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego (SOW) przy Instytucie
Slawistyki PAN.
Jak wynika z powyższego sprawozdania, posiedzenia Wydziału I
odbywały się regularnie, z odczytami lub w formie konferencyjno–panelowej, zwykle w rytmie czterech zebrań w pierwszej połowie roku
i trzech w okresie jesiennym. Staraliśmy się o różnorodność tematyki
prezentowanych odczytów. W posiedzeniach (części otwartej) brało
udział średnio 10 do 15 osób (w tym także goście spoza TNW).
Przy przenoszeniu członków korespondentów do grupy członków
zwyczajnych staraliśmy się brać pod uwagę aktywność w życiu naukowym Towarzystwa oraz nowe osiągnięcia naukowe od momentu
przyjęcia w poczet TNW. W efekcie jednak liczbę członków zwyczajnych (szczególnie tych, którzy nie mają jeszcze statusu seniora) trzeba
uznać za zbyt niską. Przy powoływaniu nowych członków Wydziału I
wydaje nam się słuszne branie pod uwagę spodziewanego ich udziału
w życiu naukowym Towarzystwa. Inną kwestią jest potrzeba poszerzania składu Wydziału o członków z dziedzin nauki aktualnie nieobecnych lub prawie nieobecnych (np. z niektórych filologii obcych).
Warszawa, 10 I 2011 r.
Sekretarz: prof. dr hab. Jadwiga Linde–Usiekniewicz
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski
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