
Katedra Historii Literatury Polskiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Gdańsku.
Biuletyn Polonistyczny 4/11, 66-72

1961



5. Kraszewski - historyk i twórca powieści historycznyoh 
(dla "Wiadomości Historycznyoh")

6* Stosunek Kraszewskiego do źródeł historycznych w powieśćiaoh 
stanisławowskich, "Ruch Literacki’1 1960, nr 1/2

7. Bibliografia retrospektywna metodyki^náuozania literatury i 
języka polskiego za lata 1918 - 1939 (praoa zbiorowa).

St* asyst* Z. U r y g a
1* Polonistyka szkolna wobeo malarstwa ("Rooznik Dyd.-Nauk.WSP”.

Zeszyt metodyczny)
2. Bibliografia retrospektywna metodyki nauczania języka i lite

ratury polskiej za lata 1918-1939 (praoa zbiorowa).

St* asyst. Z. Z e m a n e k
1* Powieśoi historyczne Kraszewskiego na tle vis póło zesn y oh pisarzo

wi szkół historycznych (w przygotowaniu).

Asyst. M. W y k a
1. Monografia powieśoi W. Berenta "Próohno".

KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ 
WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W GDAŃSKU 

(por. Biuletyn Polonistyczny, zesz. 8, s* 48-52)
Skład osobowy:
Samodzielni praoownioy nauki: prof. Bronisław Nadolski, doo. An
drzej Bukowski (kierownik Katedry), doo. Maria Janion, z-oa pro£ 
Kazimierę Mężyński, z-ca prof. Zbigniew Rynduoh. Pomooniozy pra- 
cownioy nauki na etacie: st. asyst. Kazimierz Chruśoióski, st. 
asyst. Halina CieśJLakcwa, st* asyst* Edmund Kotarski, st.asyst. 
Bernard Krakowski, st. asyst. Maria Maternicka, st. asyst. Jerzy 
Michno. Ponadto zatrudnieni są nast. praoownioy dojeżdżający z 
Warszawy: st. asyst. Michał Głowiński, st. asyst. Aleksandra 
Okopień, st. asyst. Janusz Sławiński.
Prace indywidualne i zbiorowe:
Prof. Bronisław N a d o l s k i  - zob. Katedra Historii Li
teratury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. "Biuletyn 
Polonistyczny", z. -11, s. 51-53.'
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Ważniejsze prace magisterskie wykonane pod kierunkiem prof* Na- 
dolskiego:
1* Stefan Lipkowski, Fraszki Jana Kochanowskiego na tle fraszko- 

pisarstwa odrodzeniowego
2. Teresa Wałkuska, Szlaoheoka wymowa sejmowa w drugiej połowie 

XVI wieku
3. Maria Najdekier, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego
4. Józef Kloc, Ruoh naukowy w zakresie historiografii za Stani

sława Augusta Poniatowskiego.
Doc. Andrzej B u k o w s k i  skupia swoje badania naukowe 1° 
nad dziejami kultury i literatury polskiej na Pomorzu w XIX wie
ku (w szczególności kaszubskiej), 2° nad pozytywizmem w zaborze 
pruskim, 3° nad historią powieści polskiej w drugiej połowie 
XIX wieku.
W zakresie pomorzoznawstwa ogłosił w roku 1960 następujące praoe:
1. Udział Floriana Ceynowy w powstaniach 1846, 1848 i 1863 roku 

w świetle nowych dokumentów. Gdańsk 1960
Praoe Zakładu Kaszuboznawozego, Nr 1 (odb. z ’’Gdańskioh Ze
szytów Humanist.11 1960, nr 1-2)

2. Jan Karnowski (Woś Budzysz) : '’’Nowotne spiéw’ê i wiersze...” 
febrał, opracował i słownikiem opatrzył Leon Roppel, Gdynia 
1958. Reo. ”Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1960, nr 1-2

3. Gółkowski Szczepan Józef (1787-1871). (Biografia w:) ’’Polski 
Słownik Biografiozny”. T. VIII/3, Kraków 1960

4. Graff Karol (1840-1902). (Biografia w:) "Polski Słownik Bio- 
grafiozny”.T. VIII/4, Kraków 1960

5. Gulgowska Teodora (1860-1951). (Biografia w:) ”Polski Słownik 
Biografiozny”. T. IX/1, Kraków 1960

6. Gulgowski Izydor (1874-1925). (Biografia w:) ”Polski Słownik 
Biografiozny”. T.IX/1, Kraków 1960.

V/ druku:
1. Heyke Leon i Hunt Antoni - życiorysy w Polskim Słowniku Bio

graficznym
2. Program naukowy Obohodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w wo

jewództwie gdańskim - w ”Gdańskioh Zeszytaoh Humanist.” 1960,
nr 3-4 •
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1* Y/ieá rodzinna i rodzina Floriana Ceynowy (2 ark.)
2. Florian Ceynowa w gimnazjum ohojniokim w latach 1831-1841 

(2 ark«).(Są to fragmenty przygotowywanej obszernej monogra
fii o Florianie Ceynowie)

3* Antologia literatury kaszubskiej (ok. 30 ark.)
4. Listy z Pomorza w XIX i XX wieku. T. Is Listy do J.I.Kraszew

skiego (wyd. źródłowe)
5. Pomorze Gdańskie# T. II, 1850-1890. Wybór źródeł
6. Zarys monograficzny żyoia i twórozoáoi Hieronima Derdowskie- 

go.
Nadto w przygotowaniu praoe z zakresu badań nad pozytywizmem w 
zaborze pruskim:
1. Prepozytywizm poznański
2. Pozytywizm na Pomorzu Gdańskim w lataoh 1850-70.
Studia z zakresu historii powieśoi XIX wieku zmierzają.do pu- 

blikaoji wyboru tekstów źródłowyoh oraž opracowania zarysu histo
rii powieśoi polskiej w latach ok. 1840-1890.
Ważniejsze praoe magisterskie wykonane pod kierunkiem doo. A. 

Bukowskiego w lataoh 1960-61:
I. W zakresie literatury i kultury Pomorza:

1. Felicja Drzymalska; Brodnioa jako ośrodek polskiego żyoia 
kulturalnego i literaokiego w XIX w.

2. Zofia Orzeł; Eola "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1886-1900 
w utrzymaniu polskości Warmii i Mazur

3. Wacława Klepaozewska; Miohał Kajka - poeta mazurski.
Próba monografii

4. Maria Michniewioz, Andrzej Szmulowski —  poeta warmiński. 
Próba monografii

6. Władysław Grochowski; Twórozość literacka Stanisława Ku
jota (znanego historyka Pomorza).

II. W zakresie historii powieśoi XIX wieku:
1* Henryk Wojcieohowski; Problematyka rozwoju powieści na ła-« 

mach pism warszawskich w lataoh 1855-1860 ("Dziennik War
szawski” 1855-56, "Kronika Wiadomości Krajowych i Zagra
nicznych" 1856-1860).

2. Eoman Ławrymowioż; Problematyka rozwoju powieści na łamaoh 
"Gazety Y/arszawskiej" w latach 1855-1860

\i przygotowaniu:
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3. Władysława Tejszerska; Problematyka utworów powieśoiowyoh 

zamieszozonyoh w "Tygodniku Ilustrowanym" w lataoh 1865-1869
4. Cyryla Klimkowska; Problem powieśoi jako gatunku literackie

go na łamach "Wędrowoa" w lataoh 1884-1887
5. Ryszard Tomczyk; Poglądy Piotra Chmielowskiego z lat 80-tyoh 

XIX wieku na powieść jako gatunek literacki
6. Witold Spioa; Powieśoiopisarstwo T#T. Jeża w lataoh 1860-1870
7. Zofia Kuoharska; Artyzm nowel H# Sienkiewicza ("Przez stepy’1, 

"Orso”, "Wspomnienia z Maripozy", ’’Saohem")
8. Stanisław Pieróg; "Dziurdziowie” Elizy Orzeszkowej. Analiza 

i próba ooeny
9# Jan Kuoharski; Sztuka pisarska Bolesława Prusa na przykła

dzie ’’Lalki”.
Doc. Maria J a n i o n konoentruje zainteresowania badawcze wo
kół problematyki buntu roman tyoznego, romantyoznej poezji krajo
wej i twórozośoi Zygmunta Krasińskiego# W r. 1960 ogłosiła nastę
pu jąoe praoe:
1* Dialektyka historii w polemice między Słowaokim a Krasińskim# 

’’Pamiętnik Llteraoki" 1960, z* 2 
2# Twórczość Krasińskiego do roku 1836 a problematyka ideowa ro

mantyzmu. W: "Zygmunt Krasiński’# W stulecie śmieroi". W-wa 
1960

3# Trądyoje i perspektywy metodologiozne badań genetyoznyoh w hi
storii literatury. W: "Zjazd Naukowy Polonistów 1958”. Wrocław 
1960.

W t.ymże roku przygotowała do druku:
1.1 tom monografii pt. "Zygmunt Krasiński" dla wydawniotwa "Wie

dza Powszeohna" (23 ark.)
2. Szkio o twórozośoi Wincentego Pola, stanowiąoy wstęp do wyboru 

jego poezji w Biblioteoe Narodowej" (6 ark.)*
W dalszyoh zamierzeniaoh: książki o bunoie romantycznym i o ro
mantyoznej poezji krajowej.
Na seminarium doo. Janion wykonano szereg prac magisterskioh z 
zakresu literatury romantyoznej. Ważniejsze z nioh:
1. Jadwiga Wypyszyńska; Werter a IV ozęść "Dziadów"
2# Barbara Lewandowska; "Mazepa" Słowackiego a teatr Wiktora Hugo



3* Jadwiga Clohońekaj "Beniowski" jako poemat dygreayjoy 
4* Helena Czuj; Konoepoje postępu w polemloe między Słowaokim 

a Krasińskim
5. Czesław Ludwiozak; Tradycje oświeoeniowe w komediaoh Józefa 

Korzeniowskiego.
Z-oa prof* Kazimierz M ę  ż y ń s k i  prowadzi badania nad God- 
frydem Ernestem Grodkiem, jego rolą w dziejaoh Uniwersytetu Wi
leńskiego, w kształtowaniu się romantyzmu polskiego i osobowoáoi 
twórozej Miokiewicza. W związku z tym przygotowuje pracę habili
tacyjną pt. "G.E. Groddeok (Grodek) i jego rola w dziejaoh Uni
wersytetu Wileńskiego".
Praoe ogłoszone drukiem:
1* Heoenzja pracy Lattermanna, Der Sohopfer der klasslsohen Phi

lologie in Polen - G.E. Groddeok. "Rooznik Gdański" 1960
2. Nekrolog Tadeusza Grabowskiego. "Pamiętnik Literacki"
3. Lgota. "Poradnik Językowy" 1960, z. 9.

*Prace w druku:
1. K.C. Mruugowiusz jako kandydat na profesora gramatyki powszeoh- 

nej języków słowiańskich w Gimnazjum Krzemienieokim# "Rooznik 
Gdański" (3 ark.)

2. 0 mennonitaoh w Polsoe. "Rooznik Gdański" (4 ark.)
3. Sprawozdanie z referatu oceniająoego twórozośó naukową prof.

T. Grabowskiego. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk (1/4 ark.)

4. Nekrolog Tadeusza Grabowskiego. Sprawozdania Poznańskiego To
warzystwa Przyjaoiół-Nauk (1/2 ark.).

Z-oa prof. Zbigniew R y n d u o h prowadzi badania nad retory
ką XVII wieku. Z tego zakresu przygotowuje rozprawę doktorską 
pod kierunkiem prof. Nadolskiego: "Nauka o stylaoh w retorykach 
polskioh XVII wieku".
Przygotował do druku: "Pisma retoryozne Jana Kwiatkiewicza jako 
przykład barokowej wymowy w Polsoe XVII w."
Prace naukowe pomocniczyoh pracowników nauki koncentrują się na 
ogół wokół zagadnień związanyoh z tematami ioh rozpraw doktor
skich.
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St# asystenoi Kazimierz C h r u ś o i ń s k i  i Jerzy M i - 
o h n o prowadzą pod kierunkiem doo# A# Bukowskiego studia nad 
powieśoią XIX wieku. Ponadto Kazimierz C h r u ś o i ń s k i  
oddał do druku w "Gdańskioh Zeszytaoh Humanistyoznyoh"-"Przegląd 
poezji literaokioh Wydawnictwa Morskiego za r. 1959” i przygoto
wuje podobny przegląd na r. 1960#
St# asyst# Bernard K r a k o w s k i  opraoowuje mowy sejmowe 
z okresu Sejmu Wielkiego pod kierunkiem prof# B# Nadolskiego 
oraz przygotowuje praoę dotyoząoą kwestii edytorskioh "Głosu Wol
nego" St. Leszczyńskiego#
Pod kierunkiem prof# Nadolskiego praouje również st. asyst# Ed
mund K o t a r s k i .  Pisze on rozprawę doktorską pt. "Działal
ność publioystyozna, literacka i historiografiozna Jana Dymitra 
Solikowskiego" (przewód otwarty na UMK w Toruniu). Nadto przygo
towuje dla "Gdańskich Zeszytów Humanistycznych" artykuł pt. "Prus
sia" Jana Dymitra Solikowskiego. Z dziejów literatury polityoz- 
nej epoki Odrodzenia.
St. asyst- Halina C i e ś l a k o w a  pisze rozprawę doktorską 
pt.MCharakteryzaoja i indywidualizacja języka dialogów powieśoi 
polskiej pierwszej połowy XIX wieku". Promotor - prof. H. Tur
ska (Toruń).
St. asyst. Maria M a t e r n  i o k a  przygotowuje praoę pt.
"Ewa Felińska jako malarka obyozajowośoi polskiej XIX wieku" pod 
kier. prof. St. Pigonia (Kraków).

KATEDRA METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO I LITERATURY WSP
W GDAŃSKU

Skład osobowy: z-oa prof. Urszula Wińska (kierownik Katedry), 
z-oa prof. Adam Zaozek, st. asyst. Regina Jefimow, st. asyst. 
Antonina Majewska.
Praoe indywidualne i zbiorowe!

Zagadnieniem oentralnym, wokół którego skupiają się główne zain
teresowania i prace badawoze Katedry - to sprawa poprawnośoi ję
zykowe j u młodzieży szkolne j- wo jewództw północnych, a szczególnie 
województwa gdańskiego.
W związku z tym podjęto praoe badawoze i eksperymentalne. Z-oa 

prof. Urszula W i ń s k a  zajmuje się badaniem aktualnyoh błę
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dów jęeykowo-styliatyoznyoh umłodsieźy aekćł podetawowyoh« pr«y- 
ozynami loh powstawania 1 szukaniem sposobów ioh zwaloeania 1 
zapobiegania im.
St. asyst. Antonina M a j  e w s k a  prowadzi od 3 lat ekspe
ryment dydaktyczny w szkole ćwiozeń w klasaoh od 5-7 > aby nasu
wające się przy badaniaoh wnioski o przyozynach błędów sprawdzić 
w praktyoe.
St. asyst. Regina J e f i m o w przygotowuje rozprawę doktor
ską pt. Jaką polszozyznę upowszeohniano w Gdańsku od XVI do poł. 
XIX w. i w  jaki sposób?

KATEDRA HISTORII LITERATURY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W OPOLU

Praoe indywidualne pracowników Katedry 
Z-oa prof. Klara D ą b r o w s k a :
W druku:
1. Z badań nad praktyką ciągłą studentów filologii polskiej 

("Zeszyty Naukowe WSP", Pedagogika 2)
2. Semantyczne neologizmy wyrazowe i frazeologiczne w publicys

tyce okresu "odnowy" ("Zeszyty Naukowe WSP", Językoznawstwo)
3. Spór o principia ("Zeszyty Naukowe WSP", Historia Literátu^ 

ry 2).
Z-oa prof. Izabela L e w a ń s k a :
Wydrukowane:
1. Zarys literatury dla dzieoi i młodzieży do 1864 r., PZWS 
W druku:
1. Lektura dzieoi polskich w II poł. XVIII w. i pocz. XIX w. 

(przed wystąpieniem K. Tańskiej)
Z-oa prof. Władysław S t u d e n c k i :
Wydrukowane :
1. Droga E. Zegadłowicza do "Domku z kart", "Ruch Literaoki*

1961, nr 1 .
W druku:
1. Problem osobowośoi w prozie J. Conrada ("Zeszyty Naukowe WSP"]


