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(maj 1981 r.) wygłosiła referat pt.: "Wzory edukacyjne w - 

kulturze dla dzieci i młodzieży".

IV. W okresie sprawozdawczym pracownicy Zakładu wydali 35 pu

blikacji, w tym drukiem ukazały się (w wydawnictwach WSP w 

Słupsku) 2 książki: skrypt - dr A. Wiech "Antologia współczes

nej poezji polskiej. Cz. 2" oraz praca doktorska dr A. Wyso

kińskiej "Nowelistyka chłopska Adolfa Dygasińskiego".

V. Działalność Koła Naukowego Polonistów

Efektem pracy Koła było zorganizowanie dwóch sesji ogólno

polskich: "Polska i Polacy w literaturze polskiej i emigracyj

nej" (kwiecień 1980 r.) oraz "Epistolografia polska" (kwiecień 

1981 r.) .

Sprawozdanie przesłała 

dr Jadwiga Szymkowska

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W SZCZECINIE
Zakład Historii Literatury Polskiej 
i Teorii Literatury 
/1980-1981/

W roku akad. 1980/1981 nastąpiły zmiany strukturalne: do

tychczasowy Zakład Filologii Polskiej podzielił się na dwie 

jednostki: Zakład Języka Polskiego, którego kierownictwo obję

ła prof. dr J. Węgier, oraz Zakład Historii Literatury Polskiej 

i Teorii Literatury, kierowany przez doc. dra hab. E. Kuźmę.

Działalność dydaktyczna i naukowa Zakładu Historii Litera

tury Polskiej i Teorii Literatury zorganizowana jest w dwó^h

-  51 -



pracowniach: Pracowni Historii Literatury Polskiej, kierowanej 

przez dr Z. Wójcickę oraz Pracowni Teorii Literatury i Życia 

Literackiego, kierowanej przez doc. dra hab. E. Kuźmę.

W okresie omawianego roku akademickiego zrezygnowała z 

pracy st, asyst, mgr R. Triba-Wosik, a uzyskała trzyletni ur

lop bezpłatny st. asyst, mgr 0. Dwojewska. Pracownikami Zakła

du w roku akad. 1980/1981 byli: doc. dr hab. E. Kuźma; adiun

kci: dr hab. M. Adamczyk (na 1/2 etatu, etat podstawowy w UAM), 

dr Z. Wójcicka; st. asyst.: mgr mgr H. Augustyniak, T. Brzozow

ski, O. Dwojewska (urlop od II semestru), W. Kiszka; asyst.: 

mgr mgr D. Dębrowska, W. Karkucińska, M. Lalak (oddelegowany 

na studia doktoranckie w IBL), B. Twardochleb; st. wykładowcy: 

dr B. Hadaczek; wykład.: mgr M. Czajko (urlop bezpłatny,).

W roku akad. 1980/1981 wypromowano w placówce 13 magistrów 

filologii polskiej na studiach stacjonarnych i 23 magistrów na 

studiach zaocznych.

W dniach 12-17 I 1981 r. odbyła się zorganizowana przez 

Zakład sesja naukowa na temat "Życie literackie na Pomorzu Za

chodnim w latach 1945-1980”. Wygłoszono na niej 15 referatów, 

których autorami byli pracownicy Zakładu oraz osoby spoza u

czelni. Przewidywany jest druk materiałów sesji.

Koło Naukowe Polonistów prowadzone przez mgra B. Twardo

chleba (kurator - doc. dr hab. E. Kuźma) prowadziło następuję- 

ce prace badawcze:

a) przygotowania do opracowania monografii Niny Rydzew

skiej (kwerendy biblioteczne w WiMBP w Szczecinie, Muzeum Li

teratury w Warszawie, Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu), 

przeprowadzenie wywiadów z byłymi członkami "Kwadrygi": St.R. 

Dobrowolskim, W. Słobodnikiem, M. Bibrowskim.
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