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WVZSZA ÓZKpbA PEDAGOGICZNA 
IM, POWSTAŃCÓW 6LĄSRICH W OPOLU 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIE?
(1979-1980)

W okresie sprawozdawczym wypromowano w zakresie filologii 
polskiej 69 magistrów na studiach stacjonarnych oraz 71 na stu
diach zaocznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nie zaszły w 
Instytucie żadne zmiany personalne ani organizacyjne (zob. BP 
z. 1/2/ 1980 (76).)

W dniach 13-14 V 1980 r. odbyła się sesja naukowa nt. 
"Perspektyw badań śląskoznawczych w zakresie literatury, języka 
i folkloru”.

Na podstawie informacji 
dr Adeli Eozołubowej

WYZ5ZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA 
W RZESZOWIE 
KATEDRA LITERATURY 
I lĘZYRA POLSKIEGO 
(1979/1980)

I. Struktura i stan osobowy Katedry
Działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą prowadziły w 

ramach Katedry 4 Zakłady: Historii Literatury Polskiej; Litera
tury Polskiej XX wieku i Teorii Literatury; Języka Polskiego; 
Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Skład osobowy 
kierowanej przez doc. dra S. Reczka Katedry przedstawiał się 
następująco:

- 236 -



Zakład Historii Literatury Polskiej - kierownik; doc. dr 
Cz. Kłak; profesorowie i docenci; prof. dr S. Grzeszczuk (1/2 
etatu), doc. dr hab. P. Żbikowski; adiunkci; dr dr A. Niewolak- 
-Krzywda, J. Zawora; st. asyst.; dr J. Winiarski, mgr mgr H. 
Krupińska-łypowa, K, Surowiec; asyst«; mgr J. Międlar-Kłak.

Zakład Literatury Polskiej XX wieku i Teorii Literatury - 
kierownik; dr J. Nowakowski; adiunkci; dr dr Z. Andres, Z. Brzu- 
chowska, G. Ostasz, E. Szmigielska; wykładowca; dr L. Żbikowska'; 
st. asyst,: mgr mgr M. Czarnota, S. Kryński, S. Turek, S. Ułiasz,
' Zakład Języka Polskiego - kierownik: doc. dr S. Heczek; 

adiunkci: dr dr T. Ampel, H. Kamińska, I. Wątor; wykładowcy: dr 
A. Spólnik, mgr E. Gajda; st. asyst.: mgr mgr B. Greszczuk, J. 
Litwin, W. Wojtowicz; asyst.: mgr mgr E. Biłut, M. Fakadej- . 
-Krauz.

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego - 
kierownik: doc. dr H. Kurczab; adiunkt: dr Z. Sibiga; wykłado
wca: dr J. Kurczabowa; st. asyst.: mgr W. Pelczar; asyst, nauko
wo-techniczny mgr M. Mróz.

Katedra zatrudniała także na etacie naukowo-badawczym mgr 
T. Łagowską, a na godzinach zleconych: dr J. Hoff /'historyk/ 
oraz mgr mgr E. Kieferlinga (artysta malarz), L. Forczka (histo
ryk literatury), A. Proszaka (językoznawca), T. Sadowskiego (ję
zykoznawca) .

II. Działalność naukowa
Praccwnioy naukowo-dydaktyczni prowadzili badania zgodnie 

z pianami naukowymi Katedry, skupiające się wokół trzech proble
mów głównych:

A. W zakresie wiedzy o literaturze prowadzone były prace 
nad zagadnieniami recepcji literatury era z tradycji literackiej, 
problemami przemian struktury epiki XIX i XX wieku, prozą histo-
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ryczną, zagadnieniami tzw. literatury popularnej oraz literatu
ry dla dzieci i młodzieży.

B. W zakresie wiedzy o języku ba'dąnia obejmowały zagadnie
nia onomastyki, składni współczesnej polszczyzny i składni his
torycznej, stylistyki i kultury języka oraz leksykografii sta
ropolskiej.

C. W zakresie metodyki nauczania literatury i języka pol
skiego podjęto próbę opracowania zasad teorii i praktyki syste
mowego i strukturalnego nauczania języka polskiego.

W roku sprawozdawczym dr P. Żbikowski uzyskał tytuł dokto
ra habilitowanego, doc. dr H. Kurczab ukończył pracę habilita
cyjną, a przygotowanie prac habilitacyjnych kontynuuje siedmiu 
pracowników. Tytuły doktora nauk humanistycznych uzyskali: J. 
Kurczabowa, A. Spólnik, J. Winiarski, L. Żbikowska. Otwarto 
przewody doktorskie 10 osobom. Trzech asystentów (mgr mgr B. 
Greszczuk, S. Turek, S. Ułiasz) kontynuuje studia doktoranckie 
w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na stażu zagranicznym w Instytucie Lingwistyki Algebraicz
nej Uniwersytetu Karola w Pradze przebywała dr T. Ampel (Zakład 
Języka Polskiego). Staże krajowe odbywali pracownicy Zakładu 
Literatury Polskiej: dr dr Z. Andres ( u j )  i G. Ostasz (WSP Kra
ków) oraz Zakładu Historii Literatury Polskiej: mgr H. Krupiń- 
ska-Łypowa ( u j )  •

III. Działalnośń dydaktyczna
W roku akad. 1979/1980 wypromowano 5& magistrów na studiach 

stacjonarnych i 59 na studiach dla pracujących.
Katedra nie ma prawa nadawania stopnia naukowego doktora.

IV. Kontakty naukowe i współpraca ze środowiskiem
Doc. dr hab, P. Żbikowski współpracuje z Instytutem Badań 

Literackich PAN, doc. dr Cz. Kłak jest członkiem Komisji Histo
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rycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie.
Zgodnie z długoletnią tradycją, Katedra prowadzi szeroką 

współpracę zarówno ze środowiskiem rzeszowskim, jak z woje
wództwami ościennymi. Pracownicy Katedry współpracują z IKNiBO, 
Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz instytucjami kulturalnymi 
na terenie Rzeszowa i województw południowo-wschodnich, wygła
szając odczyty i uczestnicząc w licznych sesjach popularnonauko
wych, których organizatorami są najczęściej Towarzystwo Litera
ckie im. A. Mickiewicza i Rzeszowskie Towarzystwo Kulturalne, 
Inną dziedziną działalności popularyzatorskiej są odczyty wygła
szane na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami oraz udział 
w prelekcjach organizowanych przez TWP.

Pracownicy Katedry systematycznie uczestniczą w pracach Ko
mitetu Głównego i Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Ję
zyka Polskiego.

V. Działalność studenckich kół naukowych
W obrębie Katedry działają dwa studenckie koła naukowe: Ko

ło Językoznawców i Naukowe Koło Polonistów,
Koło Językoznawców (opiekun - dr T. Ampel) prowadzi prace 

bibliograficzne związane z kulturą regionu rzeszowskiego.
Naukowe Koło Polonistów pracuje w dwu sekcjach: Koło Histo

ryków Literatury Polskiej (opiekun - dr J. Winiarski) i Koło Mi
łośników Literatury Współczesnej (opiekun - mgr S. Uliasz). 
Członkowie tego Koła przygotowali wiele referatów na środowiskow 
we sesje naukowe. W listopadzie 1979 Koło zorganizowało sesję 
uczelnianą nt. "Dziecko w sztuce".

VI. Różne
W Katedrze przygotowano nowoczesną pracownię metodyczno-dy-
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daktyczną na potrzeby kształcenia studentów pod kątem szkoły 
10-letniej. Opiekunem pracowni został mgr W. Pelczar (zakład 
Metodyki).

Mgr Kazimierz Surowiec

WYZSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA 
W ZIELONEJ GÓRZE 
INSTYTUT FILOLOGU POISRIE3 
(1979-1980)

Instytut kierowany jest przez prof. dra W, Pasterniaka.
W skład placówki wchodzą Zakłady: Dydaktyki Literatury (kierow
nik - prof. dji W. Pasterniak), Historii i Teorii Literatury 
(kierownik - dcc. dr hab. W. Magnuszewski), Języka Polskiego 
(kierownik - doc. dr hab. Stanisław Kania), W stosunku do roku 
ubiegłego nie zaszły zasadnicze zmiany personalne (do pracy po
za uczelnią przeniosła się dr K. Kamińska). Instytut nie posia
da prawa nadawania stopnia doktora, w związku z czym pracownicy 
uzyskują stopnie naukowe w innych uczelniach. W roku akad. 
1979/1980 na studiach zaocznych i stacjonarnych wypromowano łą
cznie 68 magistrów.

W grudniu 1979 £• z okazji ^-lecia PRL Instytut zorgani
zował sesję naukową, na której wygłoszono następujące referaty: 
doc. dr hab. W. Magnuszewski: "Numer 88569 w Birkenau (nieznana 
relacja obozowa)"; dr A. Baczewski: "Hanny Malewskiej »Apokryf 
rodzinny«"; mgr J. Recko: "Polska powieść eksperymentalna - na 
przykładzie »Ptaków dla myśli« Urszuli Kozioł"; mgr M. Janusze
wicz: "Tradycje romantyczne i neoromantyczne w dramaoie Ernesta 
Brylla »Rzecz listopadowa«"; mgr A. Świrek: "Liryka obywatelska
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