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WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE 

ZAKŁAD LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

/1980-1981/

Skład osobowy Zakładu w roku akad. 1980/1981 przedstawiał 

się następujęco: doc. dr E. Polanowski (kierownik); doc. dr 

hab. A, świeźavyski; dr dr A. Bańkowski, E. Biłoś, A. Chrusz- 

czyński, 0. Grabowiecki, I. Jokiel, B. Kubicka-Czekaj, M. Lesz, 

M. Małecki; mgr mgr Z. Izdebska, E. Łęgiewka/ S. Podobiński,

M. Tubielewicz. W charakterze asystentek-stażystek zatrudniono: 

mgr mgr J. Mielczarek i G. Pietruszewskę. Współpracowali z Za

kładem na 1/2 etatu prof. prof. 3. Starnawski (u ł ) i W. Stu

dencki.

Na studiach dziennych i zaocznych prowadzono cztery semi

naria magisterskie z historii i teorii literatury, prócz tego, 

na kierunkach pedagogicznych - dwa seminaria z literatury dzie

cięcej i młodzieżowej. Na filologii polskiej ukończono 34 prace 

magisterskie, obejmujęce głównie tematykę dotyczęcę historii 

literatury XIX i XX w., socjologii literatury oraz literatury 

regionalnej. W tym dziale opracowano program badawćzy dotyczęcy 

zawartości literackiej czasopism regionalnych.

W minionym roku ukazał się drugi zeszyt naukowy filologii 

polskiej, w druku znajduje się zeszyt trzeci, złożono również 

materiały do zeszytu czwartego. Opracowano także program włas

nych wydawnictw dla celów dydaktycznych (przewodniki przedmio

towe, wypisy, teksty źródłowe) , ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb słuchaczy studiów dla pracujęcych.

Trzech pracowników Zakładu (a . 3ańkowski , A. Chruszczyń- 

ski, E. Polanowski) ukończyło prace habilitacyjne, które po 

uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych zostały przyjęte
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do druku. Przedłożone prace stały się podstawę do otwarcia 2 

przewodów habilitacyjnych na UW i jednego na Uśl.

W cięgu minionego roku opracowano projekt planu studiów 

5-letnich na kierunku filologii polskiej, zatwierdzony następ

nie przez Radę Wydziału z mocę obowięzujęcę od 1 X 1981 r.

Doc. E. Polanowski występił na sesji zorganizowanej w maju 

1981 r. przez Instytut Literatury Polskiej UW z referatem pt. 

"Recepcja naturalizmu w ośrodku kaliskim".

Doc. dr Edward Polanowski

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

W KRAKOWIE

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 

/1980-1981/

Sprawy organizacyjne i personalne

W roku akad. 1980/1981 funkcję dyrektora Instytutu w dal

szym cięgu sprawował prof. dr J.Z. Białek. Obowięzki wicedyrek

tora d/s organizacyjno-administracyjnych pełnił dr E. Klisie- 

wicz. Sprawami dydaktyczno-wychowawczymi zajmowała się wicedy

rektor doc. dr M. Schabowska. Zakładem Literatury Polskiej kie

rował prof. dr B. Faron, a Zakładem Języka Polskiego - doc. dr 

hab. J. Zaleski. Zakładem Dydaktyki Literatury i Języka Polskie

go opiekował się doc. dr Z. Uryga.

W czerwcu 1981 r. odbyły się wybory do władz Instytutu. W 

wyniku tajnego głosowania dyrektorem został wybrany prof. dr 

J.Z. Białek. Elektorzy powierzyli funkcje wicedyrektorów dr A. 

Dyduchowej (sprawy dydaktyczno-wychowawczej i drowi E. Klisiewi-
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