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Kołem Młodych przy Oddziale Warszawskim ZLP - Koło Naukowe 

zorganizowało w "Stodole" 6 czerwca 1981 r. wieczór autorski 

Czesława Miłosza. Technikę małej poligrafii zostały wydane dwie 

broszury - jedna zatytułowana "Z archiwum Warszawskiego Koła 

Polonistów", i druga zawierajęca materiały ze spotkania z Kan

torem.

W roku sprawozdawczym nagrody Ministra NSWiT otrzymali: 

prof. dr R. Taborski (li stopnia za działalność naukowę), doc. 

A. Makowiecki i doc. Z. Osiński ( III stopnia za działalność 

naukowę^ oraz dr A. Guzek ( III stopnia za działalność dydakty-

I. Skład osobowy Zakładu: kierownik: doc. dr 0. Konieczny; 

kierownik studium podyplomowego: dr Z. Mrozek; docenci: dr hab. 

dr hab. 3. Bachórz (1/2 etatu,), E. Breza (l/2 etatu,), 3. Kotar

ska (l/2 etatu), dr 3. Malinowski; adiunkci: dr dr M. 3anko- 

wiak, W. 3eż, F. Nowak, K. Osenkowska, A. Otfinowski, M. Paję- 

kowska, B. Pękala; st. asyst.: mgr*mgr R. Rubaszewska, M. śle- 

dzińska, W. Tomasik. Pracownicy z zewnętrz na godzinach zleco

nych: dr I. Piechowiak, mgr mgr S. Grzegorzewska, Z. Szukaj.
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II. Udział pracowników w konferencjach naukowych: dr M. 

CJankowiak, referat w UMCS - "Problematyka ekspresjonizmu mło

dopolskiego na przykładzie twórczości Wyspiańskiego i Berenta"; 

referat w uśl. - "Nowatorskie elementy poetyki powieściowej Be

renta"; dr F. Nowak, referat w UAM - "Współczesna norma orto

graficzna wśród uczniów szkół podstawowych"; doc. D . Konieczny, 

referat na sesji regionalnej w toruńskim Teatrze im. W. Horzycy 

- "Polska tradycja teatralna na Pomorzu w dobie zaborów".

III. Wydawnictwa:

a) prace monograficzne - p. Konieczny, "Adam Grzymała- 

-Siedlecki. Życie i twórczość", wydawnictwo uczelniane WSP,

1981;

b) "Zeszyty Naukowe. Studia Filologiczne", z. 9. Filologia 

polska. Bydgoszcz 1981; w druku znajduję się Zeszyty nr 11 i 15.

IV. Działalność w zespołach badawczych pozauczelnianych: 

dr M. Pajękowska - opracowywanie haseł słownikowych dla Pracow

ni Słownika Gwar Polskich w Krakowie; mgr M. Sledzińska - opra

cowywanie Słownika konfrontatywnego predykatów polskich i fran

cuskich w zespole prof. dra S. Karolaka.

V. Studia doktoranckie odbywaję: mgr R. Rubaszewska w UMK, 

mgr M. Sledzińska w Uśl., mgr W. Tomasik w IBL PAN.

VI. Na stażu naukowym w UMK przebywała mgr R. Rubaszewska.

VII. W tematyce posiedzeń Zakładu dominowała problematyka 

dydaktyczna: plan studiów pięcioletnich, modernizacja studiów 

czteroletnich, wybrane zagadnienia projektu ustawy o szkolni

ctwie wyższym. Na zebraniach naukowych prezentowano realizacje 

badawcze zatrudnionych w Zakładzie nauczycieli akademickich.

VIII. Rozpoczęła działalność Sekcja Bibliologiczno-Teatrai-
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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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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-


