
Mariola Biolik

Sprawozdanie z sesji naukowej:
"Profesor Kazimierz Nitsch badacz
dialektów Warmii i Mazur", 22
października 2008
Prace Językoznawcze 11, 273-274

2009



Recenzje, omówienia, sprawozdania 273

nych dostarczył w ieczór autorski pisarki Elizabeth Szefer, jak  też pokaz narodo
wego tańca hiszpańskiego flamenco.

W ymiernym i trwałym  efektem kongresu będzie num er specjalny wydawa
nego przez stowarzyszenie Filologia Niemiecka  czasopisma „Estudios Filológi- 
cos A lem anes” (http://www.institucional.us.es/restfa), w  którym  ukażą się teksty 
powstałe na podstawie wygłoszonych referatów.

Konferencja przebiegała w  bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Poza cie
kawymi dyskusjami, które towarzyszyły wystąpieniom, również rozmowy kulu
arowe i spotkania o charakterze towarzyskim  stały się okazją do wym iany opinii 
i doświadczeń dydaktycznych.

M agdalena Pieklarz

Sprawozdanie z sesji naukowej: „Profesor Kazimierz N itsch badacz dialek
tów Warmii i M azur”, 22 października 2008

W  2008 r. m inęło pięCdziesiąt lat od śmierci Profesora Kazimierz Nitscha. 
Stało się to powodem zorganizowania sesji naukowej poświęconej pamięci w iel
kiego badacza dialektów Prus W schodnich. Sesja naukowa odbyła się 22 paź
dziernika 2008 r. Organizatorami byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Warmińsko-M azurskiego w  Olsztynie oraz Kom isja Badań nad kulturą Warmii 
i M azur Towarzystwa Naukowego im. W ojciecha Kętrzyńskiego w  Olsztynie. 
Sesję rozpoczęto odczytaniem listu M ariana Bizana z Brodnicy, w  latach 1948
-1 9 5 2  ucznia Profesora N itscha, oraz jego  w spom nień „K azim ierz N itsch 
-  dyrygent orkiestry językow ej” . M. Bizan w swoich wspom nieniach napisał: 
„Zawsze mi się wydawało, że Kazimierz N itsch miał zrozumienie dla takich 
dźwięków i że uważał wydający je  instrument za godny uczestnictwa w orkie
strze językowej. A że się często różnim y w  mowie, w  pisaniu, że nie zatracamy 
bogactwa odrębności, traktując je  jako skarb, który trzeba chroniC? No cóż 
-m am y swoje m ałe ojczyzny językowe. Chronił je, badał i opisywał przez całe 
życie nasz nauczyciel, profesor N itsch” .

W  czasie obrad wygłoszono sześC referatów. Życie i dzieła Profesora Kazi
m ierza N itscha przedstawiła w  formie prezentacji multimedialnej M aria Biolik 
(zob. niniejszym tomie artykuł na s. 209-212. Związki Profesora Kazimierza 
Nitscha z Warmią Mazurami omówił Jan Chłosta. Dokonania Kazimierza Nitscha 
w  zakresie ortografii przedstawił Zygm unt Saloni (zob. s. 229-236. Wanda 
Szulowska przedstawiła gwary Warm ii i M azur w  ujęciu Profesora Kazimierza 
Nitscha (zob. s. 237-245. Jerzy Dum a nawiązał do badań Kazimierza N itscha na
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terenie Pomorza Zachodniego, referując nowe badania nad językiem  dawnych 
słowiańskich gwar tego obszaru (zob. s. 213-228). Ostatni referat wygłosiła 
A gnieszka Wełpa, przedstawiając wyrażanie uczuć za pom ocą języka ciała 
w  pieśniach ludowych z Warm ii i M azur (zob. s. 247-259). Teksty referatów 
zostały zamieszczone w  prezentowanym  XI zeszycie „Prac Językoznawczych” 
za rok 2009.

M aria Biolik


