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WYZ5ZA 5ZKPŁA PEDAGOGICZNA 
W KJŁECACH 
INSTYTUT FILOLOGII POLÓKJP 
(1979-1980)

W omawianym okresie w Instytucie nie zaszły większe zmiany 
organizacyjne i personalne. Na etatach zatrudniano 31 pracowni
ków naukowo-dydaktycznych, na godzinach zleconych - 10. Ponadto 
pracowało w placówce 2 praoowników naukowo-technicznych. Funkcję 
dyrektora pełni doc. dr hab. M. Jaworski, jego zastępcą jest dr 
Z. Śliwka.

W skład Instytutu wchodziły dwa zakłady oraz jedna pr^ćc-w- 
nia: Zakład Języka Polskiego - kierownik: doc. dr ha o. Cz. Bar
tula ; Zakład Historii i Teorii Literatury - kierownik: doc. dr 
R. Leszczyński; Pracownia Metodyki Nauczania Języka Polskiego - 
kierownik: dr H. Wolny.-

W roku akad, 1979/80 wypromowano w Instytucie ogółem 107 
magistrów w zakresie ologii polskiej, z których czteroletnie 
studia magisterskie w zakresie filologii polskiej ukończyło 38 
absolwentów stacjonarnych i 53 zaocznych, zaś dwuletnie uzupeł
niające (po WSN) - 16 absolwentów studiów zaocznych.

W kwietniu 108C) r. J. Wróbleski obronił w Uniwersytecie 
Warszawskim rozprawę doktorską nt. "Nazwy wykonawców zawodów we 
współczesnym języku polskim", której promotorem był prof. dr M. 
Szymczak, a recenzentami doc. dr hab. M. Jaworski i doc. dr hab. 
W. Kupiszewski.

Pracownicy Zakładu Historii i Teorii Literatury prowadzą 
badania naukowe podlegające międzyresortowemu tematów,i "Litera
tura polska wśród Łużyczan". Kierownikiem tematu, organizowanego 
wespół z łużyckim Instytutem na serbski Ludospyt i Akademią Nauk 
w Budziszynie, jest doc. dr R. Leszczyński,



W Instytucie działają obecnie dwa koła naukowe, zrzesza
jące studentów polonistyki o zainteresowaniach językoznawczych 
i historycznoliterackich« Naukowe Koło Polonistów, założone w 
r, 1970 i kierowane przez dr H« Wolny, liczyło w roku akad. 
1979/80 - 18 członków. Studenckie Koło Badaczy Języka, działa
jące pod opieką mgra M. Preyznera, skupiało w omawianym okresie 
16 członków.

- W dniach 29-31 maja Instytut zorganizował pod kierownic
twem doc. dra hab. J. Pacławskiego, przy współudziale Kieleckie
go Towarzystwa Naukowego i Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 
sesję naukową poświęconą twórczości Jana Kochanowskiego, z u
działem przedstawicieli kilku ośrodków akademickich, w której 
czynnie uczestniczyło wielu pracowników Instytutu. Referaty 
przedstawili: doc. doc. Cz. Bartula, R. Leszczyński, J. Pacław- 
ski oraz dr dr M. Garbaczowa i S. Żak.

- Problematyka twórczości i życia Jana Kochanowskiego była 
również przedmiotem studenckiej sesji naukowej, zorganizowanej 
w tym samym terminie. •

- W czerwcu 1980 r. odbyło się w Kielcach sympozjum poświę
cone 30 rocznicy śmierci Ksawerego Pruszyńskiego. Referaty wy
głosili: doc. dr hab. J. Pacławski i dr J. Rutkowski.

Ponadto pracownicy Instytutu uczestniczyli w sesji poświę
conej 30-leciu "Słowa Ludu", na której referaty przedstawili: 
doc. doc. M. Jaworski, J. Pacławski; dr dr J. Rutkowski, Z. 
Śliwka, S. Żak.

W roku sprawozdawczym ukazały się następujące wydawnictwa 
przygotowane w Instytucie:

1 . 0  Adolfie Dygasińskim. Materiały z sesji naukowej w 
75-lecie śmierci pisarza, Kielce 18-19 maja 1977» IKNiBO w 
Kielcach, Kielce 1979»
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2. Kieleckie Studia Filologiczne, Wyższa Szkoła Pedagogi
czna, Kielce 1980»

3» II Dekada Literatury Kieleckiej, Kielce 1979»

Mgr Lucyna Bednarska

WYZ/5ZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA 
IM.ROMIS3I EDUKACJI NARODOWE? 
W KRAKOWIE
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIE?
(1979/1980)

I* Sprawy organizacyjne i personalne
W roku akad. 1979/1980 funkcję dyrektora Instytutu sprawo

wał nadal prof. dr J.Z. Białek. W związku z rocznym urlopem nau
kowym dr A. Dyduchowej obowiązki wicedyrektora d/s organizacyj
no-administracyjnych przejął na ten okres dr E. Klisiewicz, któ
ry zastępował także przez pół roku doc. dr M. Schabowską, wice
dyrektora Instytutu d/s dydaktyczno-wychowawczych, również ko
rzystającą z urlopu naukowego.

Etat adiunkra uzyskała dr A. Witkowska, etat asystenta mgr 
M. Mączyński, a etat asystenta-stażysty - mgr R. Mazurkiewicz.
Po trzyletnim pobycie w Dijon (Francja) pewróciła do Zakładu Dy
daktyki Literatury i Języka Polskiego dr B. Dyduchowa, która 
prowadziła tam lektorat języka polskiego, natomiast dr R. Lubas 
prowadzi nadal lektorat w uniwersytecie w Clermont-Ferrand, a 
przez pół roku (od stycznia 1980 r.) lektorem języka polskiego 
w uniwersytecie w Neapolu był doc. dr L. Bednarczuk. W lipou 
1980 r. mgr Z. Kłak powróciła do Zakładu Metodyki Literatury i 
Języka Polskiego po trzyletnim pobycie w uniwersytecie w Halle


