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na pod kierunkiem dra Z. Mrożka.

IX. W roku akad. 1980/1981 objęto procesem dydaktycznym 

131 słuchaczy studiów dziennych, 168 studentów na studiach dla 

pracujących, 15 na studiach podyplomowych.

X. Nagrody rektora WSP 'otrzymali: doc. dr 0. Konieczny, 

dr Z. Mrozek, dr G. Nowak, mgr M. śledzińska, mgr W. Tomasik.

Zestawił 

doc. dr Oerzy Konieczny
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WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W OLSZTYNIE
Zakład Filologii Polskiej 
/1980-1981/

I. Sprawy organizacyjne i personalne

W okresie sprawozdawczym struktura organizacyjna Zakładu 

nie uległa zmianie. W jego ramach działały ( p o w o ł a n e  dla celów 

dydaktycznych) następujące zespoły: Zespół Historii i Teorii 

Literatury, Zespół Literatury i Kultury Współczesnej oraz dwa 

zespoły skupiające językoznawców: Metodyki Nauczania Literatu

ry i Dęzyka Polskiego.

Utworzono również zespół badawczy', planujący prowadzenie 

badań nad życiem literackim na Warmii i Mazurach w latach 1842

-1975, będących częściowo kontynuacją zakończonych w roku 1980 

prac w ramach problemu węzłowego 11.1.

Kierownikiem Zakładu do 31 sierpnia 1981 r. był dr T. 

Zienkiewicz, od 1 września funkcję tę pełni dr Krystyna Sta-



siewicz. Zakład zatrudniał 23 pracowników etatowych, w t'ym:

1 docenta, 8 doktorów (? adiunktów i 1 st, wykładowcę^, 10 a

systentów i starszych asystentów, 5 wykładowców, Z liczby tej

2 osoby odbywały studia doktoranckie w Warszawie.

II, Sesje, konferencje naukowe, publikacje

W roku akad. 1980/1981 Zakład był współorganizatorem 

(wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W, Kętrzyńskiego i 

Stację Polskiego Towarzystwa Historycznego) sesji naukowej 

"Prasa w Prusach Wschodnich od połowy XIX wieku do 1945 r.". 

Sesja odbyła się w dniu 2 czerwca. Referat pt. “Zawartość lite

racka prasy polskiej na Warmii i Mazurach w XIX i na początku 

XX wieku. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań" wy

głosił dr T. Zienkiewicz.

W roku 1981 wydano zeszyt naukowy Zakładu ("Z Prac Polo

nistycznych”) zawierajęcy następujące artykuły: San Kaczyński: 

"Epistemologia Edwarda Abramowskiego i jej związek z tradycją 

Duliusza Słowackiego"; Andrzej Staniszewski:“^Podróż ao Ziemi 

świętej z Neapolu« CJuliusza Słowackiego wobec »Wędrówek Childe- 

-Harolda« Byrona. Studium porównawcze w zakresie struktury i 

treści*; Krystyna Stasiewicz: "Stan badań nad komediami Stanisła

wa Herakliusza Lubomirskiego"; Maria Anna Ankudowicz:"Mieszczań

ski katechizm dziecka w twórczości Franciszka Salezego Dmochow

skiego"; Tadeusz Zienkiewicz: "Gazeta Polska dla Powiatów Nad-
X Xwiślańskich" ; Anna Pospiszylowa:"Bałtyckie rdzenie dub-/ daub/ 

xduob-, -xgil-/xgel- oraz xkuk/xkauk w toponimach i hydronimach 

południowej Warmii"; Maria Biolik:"Polskie zaginione nazwy 

miejscowe z terenu byłego powiatu ostródzkiego".
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