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Zak!ad Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego –
dzia!alno"# naukowo-dydaktyczna
Filologia polska w ostrawskim rodowisku uniwersyteckim ma znacznie
krótsz! tradycj" ni# na pozosta$ych uniwersytetach czeskich – pó$wiecze jej
istnienia min"$o trzy lata temu. Powstanie Sekcji Polonistyki na Wydziale
Pedagogicznym przypada na rok 1962, kiedy w ramach Katedry J"zyków
Obcych ówczesnej Wy#szej Szko$y Pedagogicznej zacz"to kszta$ci% pierwszych ostrawskich polonistów. Pierwsze lata tutejszej polonistyki s! zwi!zane
przede wszystkim z postaciami prof. PhDr. Karola Daniela Kad$ubca, DrSc.
oraz doc. PhDr. Jana Korzennego, CSc. Nale#y jednak wspomnie% tak#e innych zas$u#onych pracowników zwi!zanych z ostrawsk! placówk!, byli to
m.in. (w kolejno ci alfabetycznej): prof. PhDr. Ji&í Damborský, DrSc., dr
Romuald Grzesiak, PhDr. Kazimierz Kaszper, Mgr. Halina Klimsza, prof. dr
hab. Jan Malicki, PhDr. Zofia Matysková, CSc., doc. RNDr. Tadeusz Siwek,
CSc., dr Dariusz Tkaczewski.
Samodzielna placówka, Katedra Polonistyki i Folklorystyki, powsta$a
w pa'dzierniku 1990 roku, wydzielaj!c si" ze wspomnianej Katedry J"zyków
Obcych. Po powstaniu Uniwersytetu Ostrawskiego w roku 1991 Katedra
Polonistyki i Folklorystyki wesz$a w sk$ad Wydzia$u Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego i sta$a si" ówcze nie jedyn! samodzieln! katedr! polonistyki w Republice Czeskiej. W roku 1991 z inicjatywy cz$onków Katedry
(przede wszystkim za K.D. Kad$ubca) powsta$ Instytut Bada( Etnikum
Polskiego z siedzib! w Czeskim Cieszynie. Pracownicy tej placówki zajmowali
si" przede wszystkim problemami pogranicza z perspektywy historycznej,
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j"zykowej, socjologicznej i socjolingwistycznej. Instytut ten ci le wspó$pracowa$ z ówczesn! Katedr! Polonistyki i Folklorystyki, zw$aszcza w dziedzinie bada( naukowych. Dalsza zmiana organizacyjna ostrawskiej polonistyki
nast!pi$a w 1999 roku, kiedy Katedra Polonistyki sta$a si" jednym z trzech
zak$adów nowo powsta$ej Katedry Slawistyki.
Obecnie Zak$ad Polonistyki realizuje szerokie spektrum kierunków na
wszystkich poziomach kszta$cenia – licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim. Ostrawskiej polonistyce przys$uguj! te# prawa nadawania tytu$ów
doktora habilitowanego oraz profesora. Znacznym zainteresowaniem w ród
studentów wszystkich kierunków ciesz! si" dwustopniowe lektoraty j"zyka
polskiego – pierwszy stopie( przeznaczony dla pocz!tkuj!cych, drugi – dla
zaawansowanych.
Struktura studiów na polonistyce ostrawskiej przedstawia si" nast"puj!co:
Kierunki studiów stopnia licencjackiego – stacjonarne:
– j"zyk polski i literatura (studia jednokierunkowe),
– j"zyk polski i literatura (studia dwukierunkowe).
Kierunki studiów stopnia licencjackiego – niestacjonarne:
– j"zyk polski w sferze biznesu (studia jednokierunkowe).
Kierunki studiów stopnia magisterskiego – stacjonarne:
– j"zyk polski i literatura (studia jednokierunkowe),
– j"zyk polski i literatura (studia dwukierunkowe),
– nauczanie j"zyka polskiego w szko$ach rednich (studia dwukierunkowe, nauczycielskie),
– j"zyk polski w praktyce przek$adowej (studia jednokierunkowe).
Studia doktoranckie (Ph.D.) – stacjonarne i niestacjonarne:
– j"zyk polski.
Pracownicy Zak$adu w 2015 r.:
– prof. dr hab. Mieczys$aw Balowski
– prof. PhDr. Marta Pan)íková, CSc.
– doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
– doc. PhDr. Eva Mrha)ová, CSc.
– doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
– PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
– PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
– PhDr. Ji&í Muryc, Ph.D.
– Mgr. Micha$ Przywara, Ph.D.
Zaj"cia zlecone prowadz!:
– Mgr. Št*pánka Kozderová Vel)ovská, Ph.D.
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– Mgr. Martyna Rad$owska-Obrusník
– Mgr. Petr Vidlák, Ph.D.
Zainteresowania naukowe i kierunki pracy badawczej pracowników
ostrawskiego Zak$adu Polonistyki skupiaj! si" wokó$ kilku zagadnie(, g$ównie jednak skierowane s! na pogranicze j"zykowe polsko-czeskie. Powstaj!
tutaj prace po wi"cone j"zykoznawstwu historycznemu i porównawczemu,
czesko-polskiej frazeologii oraz j"zykowemu obrazowi wiata. Uwaga polonistów ostrawskich skupia si" ponadto na badaniach wielokulturowego obszaru +l!ska Cieszy(skiego, specyficznych multidyscyplinarnych aspektach
#ycia polskiej mniejszo ci narodowej, zagadnieniach j"zyka polskiego w Republice Czeskiej (status, kontakty j"zyków, bilingwizm, interferencja mi"dzyj"zykowa i kulturowa, dialekty na pograniczu czesko-polskim, j"zyk poszczególnych grup spo$ecznych), czesko-polskiej komunikacji w sferze biznesu, porównawczym studium wspó$czesnej polskiej i czeskiej literatury,
literaturze zaolzia(skiej, przek$adoznawstwie oraz nauczaniu j"zyka polskiego
w czeskim rodowisku. Tworzone s! zespo$y badawcze pracuj!ce nad okre lonymi zagadnieniami, np. w roku 2012 zako(czono badania sytuacji j"zykowej
w czesko-polskim rodowisku ko cielnym, prowadzone pod kierownictwem
Ji&ego Muryca. Obecnie finalizuje si" projekt nt. j"zykowego obrazu psa
w j"zykach i kulturach S$owian, realizowany przez zespó$ Jany Raclavskiej.
Pracownicy ostrawskiego o rodka wspó$pracuj! z odpowiednimi katedrami i zak$adami badawczymi czeskich, polskich oraz innych uniwersytetów
europejskich (wspó$praca ta rozwija si" pomy lnie przede wszystkim z o rodkami polonistycznymi w Katowicach, Opolu, Wroc$awiu, Krakowie, Poznaniu, Gda(sku, Cz"stochowie, Bielsku-Bia$ej, Wilnie, m.in. tak#e w ramach programu Erasmus+). Wynikiem wspó$pracy naukowo-dydaktycznej
s! liczne mi"dzynarodowe konferencje, badania i publikacje naukowe
(w tym od kilkunastu lat regularnie wydawany rocznik „Studia Slavica”,
który w 2010 r. znalaz$ si" na li cie pism recenzowanych krajowej Rady ds.
Bada( Naukowych, Rozwoju i Innowacji). Znacznym zainteresowaniem
cieszy$y si" tak#e rocznicowe konferencje naukowe po wi"cone polskim
noblistom i ich dorobkowi literackiemu oraz cykliczne konferencje Paremia
narodów s owia!skich. W roku 2014 odby$a si" siódma edycja tej konferencji.
W pracach naukowych i programach grantowych uczestnicz! równie# doktoranci i studenci, którzy prezentuj! wyniki swych bada( na corocznie organizowanych mi"dzynarodowych konferencjach studenckich i doktoranckich Slavica Iuvenum.
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Department of Polish Studies at the University of Ostrava –
research and didactic activities
The authors of the article present the most important facts about Department of Polish Studies at University of Ostrava (Czech Republic). They focus on research, didactics and departmental activities aiming at the promotion of Polish language abroad.
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