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Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Instytut Filologii Polskiej

1987/1988

I. Struktura organizacyjna i skład personalny

-V roku akad. 1987/88 nie zaszły zmiany zarówno w strukturze, 

jak i w składzie personalnym Instytutu. W Instytucie działały 

trzy Zakłady: Historii i Teorii Literatury, Języka Polskiego, His

torii i Kultury Polski. Dyrektorem Instytutu jest doc. dr hab.

E. Polanowski, z-cę d/s naukowych - dr E. Biłoś, z-cę d/s dydak

tycznych - dr E. Łęgiewka.

Na początku roku 1988 w Instytucie zatrudnionych było 28 

pracowników etatowych, w tym 4 docentów, 15 doktorów i 9 magist

rów. Dnia 9 VI 1988 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dra 

A. Zakrzewskiego nt. "Częstochowa w kulturze religijnej polskiego 

ba roku".

Na 1/2 etatu zatrudnieni byli: prof. F. Pluta, doc. dr hab.

A. Pryszczewska-Kozołub i doc. dr hab. I. Szlesiński.

Zakład Historii i Teorii Literatury liczył 17 pracowników 

etatowych: docenci: dr hab. dr hab. 3. Maliszewski, E, Polanowski 

(kierownik); adiunkci: dr dr 3. Grabowiecki, E. Hurnik, I. 3okiel,

B. Kulka, M. Małecki, G. Pietruszewska; st. wykładowcy: dr dr

E. Oiłos, 3. Jędrzejewski, 3. Kubicka-Czekaj, E. Łęgiewka, Z. Szy

mańska, mgr S. świątek; st. asyst.: mgr mgr W. Leszczyński, B. Pu

chała, W. Skrzypczyk.

W Zakładzie 3ęzyka Polskiego pracowało 5 osób na etatach: 

doc. dr hab. A. Bańkowski (kierownik); adiunkci: dr dr A. 3akub- 

czak, M. Lesz-Duk; st. wykładowca: dr M. Rolska; st. asyst.: mgr 

mgr M. Klimek, S. Podobiński.
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Zakład Historii i Kultury Polski liczył 5 pracowników etato

wych: doc. dr hab. A. świeżawski (kierownik); st. wykładowca: dr 

A. Zakrzewski; st. asyst.: mgr mgr M. Antoniewicz, W. Palus,

E. Wartalska.

11. Sesje i zebrania naukowe

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na rok 1987/88 Instytut 

nie organizował sesji naukowych, skupił natomiast uwagę na prezen

tacji rezultatów badań swoich pracowników naukowych w innych 

ośrodkach naukowych lub na organizowanych przez te ośrodki semina

riach i sesjach naukowych. A oto przedstawione referaty:

- E. Polanowski: "Komizm w »Lalce< B. Prusa" (konferencja 

"100 lat powieściopisarzy", Warszawa, 5-6 XI 1987); - "Z tradycji 

ruchu naukowego w Kaliszu” (zebranie założycielskie Kaliskiego To- 

rzystwa Przyjaciół Nauk, Kalisz, 13 XI 1987); - "Polsko-czeskie 

stosunki literackie w świetle listów Bronisława Grabowskiego do 

Edwarda Oelinka" (międzynarodowa sesja "Kontakty literatury czes

kiej z innymi literaturami słowiańskimi w XIX i XX w.", Ołomuniec, 

23 III 1988); - "Sfera prywatności na podstawie listów Bronisława 

Grabowskiego do Edwarda Oelinka" (sesja "Sfera publiczna a sfera 

prywatna w kulturze polskiej drugiej połowy XIX w.". Warszawa,

11 IV 1988, org. IBL); - "świat kultury w ^Nocach i dniach * M. Dą

browskiej" (międzynarodowa sesja "Arcydzieła literatury polskiej 

XIX i XX w."# Baranów Sandomierski, 2-7 V 1988, org. UMCS);

- 0. Maliszewski: “A.S. Puszkin w 150 rocznicę śmierci" (Mię

dzynarodowa Komisja Slawistów i Germanistów, Lipsk);

- A. Bańkowski: "Polski termin kulinarny »łazanki« jako 

przykład osobliwy interferencji" (konferencja językoznawcza "In

terferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny", 22-25
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IX 1987, org. Zakład Filologii Słowiańskiej UMCS) ;

- E. Biłoś: "Rola pytań w edukacji kulturowej uczniów" ^Po

znań, 26 X 1987, seminarium nt. "Teorii uczestnictwa w kulturze", 

org. Instytut Kulturoznawstwa UAM) ; "Rola pytań w edukacji ucz

niów (w tym również literackiej)" 17 III 1988(seminarium "Idee 

wielostronności w kształceniu i wychowaniu", Warszawa, IKN); - 

"Uwagi o badaniu pytań polszczyzny mówionej" (posiedzenie naukowe 

Wydziału II Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 24 XI 1987) ; 

- "Pytania dydaktyczne a wdrażanie uczniów do kultury estetycznej 

w nauczaniu literatury" (międzynarodowa konferencja "Nauczanie 

literatury jako proces wychowania estetycznego", zorganizowana 

przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze z okazji 

jubileuszu pracy naukowej prof. 0. Pilcha, Praga, 7 IX 1988);

- A. Zakrzewski: "Rola Jasnej Góry w formowaniu sfery pry

watnej w kulturze polskiej drugiej połowy XIX w." (sesja "Sfera 

publiczna a sfera prywatna w kulturze polskiej drugiej połowy XIX 

w.". Warszawa, 11 IV 1988, org. IBL).

III. Studencki ruch naukowy

Przedmiotem szczególnej troski Instytutu było rozwijanie 

studenckiego ruchu naukowego. Zainicjowało ten ruch czasopismo 

studentów filologii polskiej "Kontekst", zaś poszerzyło Koło Nau

kowe Młodych Językoznawców. Opiekunem Koła jest dr A. Jakubczak. 

Członkowie wzięli udział w sesji ogólnopolskiej w Kielcach 16-18 

IX 1988. Wygłoszone podczas tej sesji referaty zostały zatwier

dzone do druku.

W stadium organizacyjnym jest sekcja kultury klasycznej.

Każda z sekcji ma swojego opiekuna spośród pracowników In

stytutu. W sekcji językowej jest 11 studentów. Jedna grupa zajmu

je się słownictwem studenckim, druga - słownictwem ludowych przy
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śpiewek beskidzkich. Zebrania odbywają się co 2 tygodnie.

W sekcji krytyki literackiej działa 5 studentów związanych z 

czasopismem "Kontekst", przygotowując materiały do tego pisma. 

Opiekunem tej grupy jest mgr W. Leszczyński.

grudzień 1988 Edward Polanowski

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 

Instytut Filologii Polskiej 

1987/1988

Struktura organizacyjna i skład osobowy

Dyrektor Instytutu - prof. dr M. Kaczmarek; z-ca dyrektora

d/s dydaktycznych - doc. dr hab. S. Gajda; z-ca dyrektora d/s wy

chowawczych - doc. dr hab. W. Hendzel.

- Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej (bez zmian). 

Od września 1988 Zakład Literatury XIX i XX w. podzielono na:

- Zakład Literatury Polskiej XIX w.: prof. T. Bujnicki (1/2 

etatu); docenci: dr hab. dr hab. W. Hendzel, P. Obrączka, L. Po- 

śpiechowa (kierownik); adiunkci: dr dr W. Olkusz, K. Raczyński,

M. ’.Vańczowski, A. Wolny; st. asyst.: mgr mgr A. Kołaczkowska,

A. Mazur; asyst.: mgr 0. Kubinka.

- Zakład Literatury Polskiej XX w.: doc. dr hab. A. Kozołubo-

wa (kierownik); adiunkci: dr dr E. Dąbrowska, A. Wierciński; st.

asyst.: mgr B. Maliszkiewicz; asyst.: mgr mgr D. Heck, K. Ogiolda.

- Katedra Folklorystyki została utworzona we wrześniu 1988 r. 

(z Zakładu Folklorystyki i Piśmiennictwa śląskiego): prof. prof.:

0. Pośpiech, D. Simonides (kierownik); adiunkci: dr dr P. Kowal


