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W dniu 19 sierpnia 1986 r. zmarła nękana długotrwałą chorobą - a jed
nak nagle i niespodziewanie dla wszystkich, którym była bliska i którzy Ją 
znali - MAGISTER JULIANA RUTKOWSKA, starszy asystent Katedry Psychologii 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Juliana Rutkowska urodziła się w misjscowości Zagrażdan w Bułgarii,tam 
też uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej.Studia'podjęła w 1975 r. w 
Instytucie Pedagogicznym w Lipiecku i kontynuowała na Wydziale Pedagogiki i 
Psychologii Dziecka Wieku Przedszkolnego w Instytucie Pedagogicznym im. Her- 
cena w Leningradzie. Po obronieniu w 1979 r. pracy magisterskiej na temat 
myślenia dziecka w wieku przedszkolnym ukończyła studia. W 1979 r. wraz z 
mężem i córką osiedliła się w Kielcach. Najpierw podjęła pracę w Bibliotece 
Głównej WSP, a następnie w Zakładzie Psychologii w Instytucie Pedagogiki i 
Psychologii na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej na sta
nowisku asystenta-sta|żysty, później asystenta i starszego asystenta w po
wstałej Katedrze Psychologii.

Pokonując wytrwale trudności językowe prowadziła zajęcia z psychologii 
ogólnej, rozwojowej i społeczno-wychowawczej, pracowała zarówno na kierun
kach pedagogicznych, jak i pozapedagogicznych studiów dziennych.

Zainteresowania naukowe przedwcześnie Zmarłej nie zostały w pełni zrea
lizowane. W toku swej krótkiej pracy skoncentrowała swoje analizy wokół te
matu: Samoregulacja działalności intelektualnej w zależności od jakości my
ślenia (giętkość - sztywność) wystąpiła z referatami na zorganizowanym w 
listopadzie 1982 r. isympozjum z okazji 65-lecia psychologii radzieckiej na 
temat: Teoria J.P. Galpierina o etapowym kształtowaniu czynności umysłowych 
oraz we wrześniu 1984 r. w Lodzi na temat; Rozwój zdolności uogólniania ja
ko czynnik określający stosunki interpersonalne dzieci w wieku 5-7 lat (w: 
Rozwój stosunków interpersonalnych wśród dzieci i młodzieży. Materiały kon
ferencji naukowej, Łódź 1984). Ważnym etapem w pracy naukowej Juliany Rut
kowskiej była przygotowywana pod kierunkiem doc. dr. hab. Witolda Dobrołowi- 
cza rozprawa doktorska pt. Efektywność myślenia (plastyczność - sztywność) 
a funkcjonowanie intelektualne i osobowościowe. Wyniki analiz teoretycznych 
i badań empirycznych zapowiadały się bardzo interesująco. Magister Juliana 
Rutkowska przygotowywała także kilka publikacji i wystąpień na konferencje.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba koleżeńska, obdarzona sympatią 
i łubiana przez pracowników i studentów, jednocześnie zaangażowana w pracę 
dydaktyczną i naukową.
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