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WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W RZESZOWIE 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 
1983/1984

I. Informacje o strukturze 1 składzie personalnym
W okresie sprawozdawczym funkcję dyrektora Instytutu peł

nił doc. dr hab. P. Żbikowski. Po przejściu dr A. Spólnik do 
pracy w WSP w Krakowie obowiązki zastępcy dyrektora d/s dydak
tyki i wychowania przejęł dr K. Surowiec.

1. Zakład Historii Literatury Polskiej: kierownik - doc. 
dr Cz. Kłak; prof. dr S. Grzeszczuk (1/2 etatu), 2 docentów 
(P. Żbikowski, Cz. Kłak), 4 adiunktów, 1 st. asyst., 1 at. 
asyst, naukowo-badawczy. *

2. Zakład Literatury Polskiej XX wieku i Teorii Literatu
ry: kierownik - dr Z. Andres, 8 adiunktów, 2 st. asyst., 1
asyst.

3. Zakład Języka Polskiego: kierownik - doc. dr S. Reczek, 
1 docent, 6 adiunktów, 2 st. asyst., 3 asyst.

4. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskie
go: kierownik - doc. dr hab. H. Kurczeb, 2 docentów (h . Kur- 
czab, E. Polański zatrudnieni na 1/2 etatu), 3 adiunktów.

W roku akad. 1983/84 zostali zatrudnieni na etatach азу&- 
tentów: mgr O. Olszewska i mgr K. Wolny.

Na stażu naukowym w WSP w Krakowie przebywali dr Z. Brzu- 
chowska i dr J. Winiarski, a w P/Л Oddział w Krakowie - mgr
E. Bilut. Z urlopów naukowych korzystali doc. dr hab. H. Kur
czą b i dr Z. Andres.

II. Zebrania naukowe
Na zebraniach naukowych Instytutu referaty wygłosili: doc.. 

dr hab. S. Fita (KUL) - O kulturze polskiego pozytywizmu;



prof. dr H. Markiewicz (UJ) - Bachtinowska teoria powieści 
oraz Sposoby wartościowania w polekich badaniach literackich; 
prof, dr 0. Trzynadlowski (UWr.) - Z dziejów poględów na istotę 
poezji oraz Od poetyki normatywnej do poetyki deklaratywnej; 
prof. 3. Starnawski (UŁ) - Elementy biblijne w twórczości Jana 
Kochanowskiego (poza "Psałterzem'’) oraz Józef Kallenbach jako 
profesor we Fryburgu; doc. dr hab. S. Jaworski (UJ) - Awangarda 
wczoraj i dziś; doc. dr Cz. Kłak - Rewelacje "Tygodnika Peters
burskiego“ o powstaniu listopedowym; doc. dr hab. P. Żbikowski 
- O poezji polskiej po utracie niepodległości w roku 1795. czy
li “Bard polski" Adama Jerzego Czartoryskiego.

III. Działalność Zakładów ze specjalnością literaturoznawczą
Działalność naukowa pracowników Zakładu Historii Literatu

ry Polskiej koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
1. Problemy literatury oficjalnej i literatury plebej- 

skiej XVI i XVII wieku.
2. Recepcja twórczości literackiej Jana Kochanowskiego w 

piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku.
3. Z zagadnień ontologii, estetyki 1 poetyki wczesnej fa

zy polskiego romantyzmu.
4. Twórczość literacka polskiego Oświecenia.
5. Historia i mity w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
6. Powieść historyczna końca XIX i początków XX wieku.
7. Powieść historyczna dla dzieci i młodzieży po 1944 ro

ku.
Zespół pod kierunkiem doc. dra hab. P. Żbikowskiego pro

wadził badania w ramach tematu międzyresortowego III R "Zawar
tość literacka czasopism warszawskich w epoce Królestwa Kon
gresowego (1815-1831)".
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Następujący pracownicy Zakładu występowali z referatami na 
międzynarodowych i krajowych 3esjach naukowych: doc. dr hab.
P. Żbikowski - Norwid wśród klasyków (Kraków) oraz Na pograni
czu dwóch epok, czyli o "Bardzie polskim" Adama Jerzego Czarto
ryskiego (Łódź); dr 3. Winiarski - "Myszeidos” - pieśni ostat
nie (Łódź). Ponadto doc. dr hab. P. Żbikowski wygłosił referat 
na posiedzeniu naukowym Komisji Historycznoliterackiej PAN (od
dział w Krakowie) zatytułowany: Nuta patriotyczna w poezji li
rycznej Adama Jerzego Czartoryskiego.

Zakład Literatury Polskiej XX wieku i Teorii Literatury 
realizował następujęcę problematykę badawczy:

1. Poezja dwudziestolecia międzywojennego i powojenna.
2. Powieść popularna w epoce Młodej Polski i dwudziestole

cia międzywojennego.
3. Nurt chłopski w literaturze polskiej od 1918 roku.
4. Tradycje szlacheckie w literaturze dwudziestolecia mię

dzywojennego.
5. Problem rewolucji w prozie młodopolskiej.
6. Nurt feministyczny w prozie dwudziestolecia międzywo

jennego i w literaturze powojennej.
7. Êstetyka i poetyka reportażu w literaturze polskiej po 

1945 roku.
8. Recepcja literatury rumuńskiej w Ро1зсе po II wojnie 

światowej.
Udział pracowników Zakładu w sesjach naukowych: dr Z. Brzu- 

choweka na Biennale Sztuki dla Dzieci w Poznaniu wygłoeiła re
ferat o aksjologicznych aspektach literatury dla dzieci i mło
dzieży, zaś na sesji "Estetyka codzienności" (Rzeszów) zaprezen
towała referat pt.: Wartości zdegradowane. Z problematyki po
wieści popularnej dla kobiet. Na tej sesji dr J. Nowakowski



występił z referatem o powieści popularnej, a mgr K. Wolny mó
wił o estetyce reportażu. Na sesji zorganizowanej przez uśl. 
mgr Wolny wygłosił referat o prasie młodzieżowej.

Ooc. dr Cz. Kłak występił z referatem Ksawery Prek na tle 
swego pokolenia, na sesji popularnonaukowej poświęconej życiu i 
tworczości Ksawerego Preka.

IV. Publikacje

Viř okresie sprawozdawczym opublikowano 6 książek autorskich 

oraz złoiono do druku pracę zbiorowi, pt. "Szkice o twórczości 
Emila Zegadłowicza". W przygotowaniu znajduje się publikacja 
będęca pokłosiem 3esji poświęconej życiu i tworczości Cypriana 
Kamila Norwida. Poza pracownikami Instytutu referaty zgłosili: 
prof. prof. S. Sudolski, M. Inglot, doc. dr hab. doc. dr hab.
S. Makowski, M. Maciejewski, M,_ Tatara, C. Rowiński, mgr w. To
ruń.

V. Koła naukowe
Koło Naukowe Polonistów, którego kuratorem jest dr Teresa 

Ampel, pracuje w 4 sekcjach: 1. Sekcja Twórczości Literackiej - 
opiekun dr 0. Nowakowski; 2. Sekcja Językowa - opiekun dr 
T. Ampel; 3. Sekcja Historii Literatury - opiekun doc. dr Cz. 
Kłak; 4. Sekcja Literatury Współczesnej - opiekun dr S. Kryń
ski.

Sekcja Historii Literatury zajmowała się problematykę li
teratury polskiej XIX wieku. Sekcja Literatury Współczesnej 
koncentrowała swe zainteresowania wokoł literatury lat wojny i 
okupacji oraz zagadnień metodologii badań literackich.

VI. Dane dotyczące liczby wypromowanych magistrów
W okresie od 1 X 1983 do 30 IX 1984 r. stopnie magistra
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filologii polskiej uzyskały 72 osoby, w tym 45 na studiach 
stacjonarnych i 27 na zaocznych. Studia podyplomowe podjęło 26 
osób.

Opracował
Kazimierz Surowiec

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
1983/1984

Pracownicy naukowo-dydaktyczni IFP WSP w Zielonej Górze (etan 
z października 1984):

Dyrektor Instytutu - prof. dr W. Pasterniak; wicedyrektor 
- doc. dr hab. W. Magnuszewski.
Zakład Historii i Teorii Literatury

doc. dr hab. W. Magnuszewski - kierownik; adiunkci: dr dr 
Cz. Dutka, M. Januszewicz, л. świrek; st. wykładowca: mgr
3. Oleksiński; st. asyet.: mgr mgr 0. Recko, M. Ruszczyńska; 
asyst.: mgr mgr M. Czarna, T. Piersiak, E. Przygoda.
Zakład Języka Polskiego

doc. dr hab. J. Brzeziński - kierownik; adiunkci: dr dr 
Л. Demartin, M. Marcjanik; st. asyst.: mgr P. Suder; asyst.: 
mgr B. Hałas; asyst.-stażyści: mgr mgr M. Maczel, M. Uździcka. 
Ponadto z innych ośrodków naukowych prowadzę zajęcia, uzupeł
niając skład personalny Zakładu: prof, dr A. Furdal (WSP Opo
le), dr M. Bugajski (илМ), dr E. Prechitko (UW).
Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

prof, dr W.Pasterniak - kierownik; st. wykładowca - mgr
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