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WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
/1982-1983/

Pracownicy naukowo-dydaktyczni IFP WSP w Zielonej Górze

(stan z października 1983 r.)

Dyrektor Instytutu: prof. dr W. Pasterniak, wicedyrektor: 

doc. dr hab. S. Kania.

Zakład Historii i Teorii Literatury

Doc. dr hab. W. Magnuszewski (kierownik); adiunkci: dr dr 

Cz. Dutka, M. Januszewicz, A. świrek; st. wykładowca: mgr 

J. Oleksińskij st. asystent: mgr J. Recko; asystent: mgr M. Ru- 

szczyńska; asystenci-stażyści: mgr mgr T. Piersiak, E. Przygo

da .

Zakład Języka Polskiego

Doc. dr hab. S. Kania (kierownik); docent: dr hab. J. Brze

ziński; adiunkci: dr dr A. Demartin, M. Marcjanik; st. asystent: 

mgr M. Rdzanek; asystent: mgr P. Suder.

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Prof. dr W. Pasterniak (kierownik); st. asystent: mgr 

L. Pasterniak; asystent: mgr L. Jazownik.

Rok akad. 1982/83 był dla placówki rokiem ponownego oży

wienia działalności naukowej zarówno w skali regionu, jak i w 

skali kraju.

Tak więc w listopadzie 1982 r. zorganizowana została se

sja międzynarodowa poświęcona "Związkom kulturalnym serbo-łu- 

życko-polskim". W sesji udział wzięli m.in. goście z NRD, a 

mianowicie doc. Harry Urban, dr Heinz Nagel i dr Jurij Nuck z 

Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. Karla Janaka w Budziszy- 

nie. Goście zagraniczni wygłosili następujące referaty: "Pod



stawy marksistowsko-leninowskie polityki narodowościowej i roz

wój Domowiny w kierunku masowej, socjalistycznej organizacji 

Serbów"; "Rozwój, pielęgnowanie, popieranie języka i kultury 

serbskiej przez władze oświatowe NRD"; "Podstawy metodyki języ

ka serbskiego w 10-klasowych średnich szkołach politechnicz

nych". Ponadto referaty wygłoszone zostały przez pracowników 

Instytutu. I tak, doc. dr hab. 3. Brzeziński wystąpił z refera

tem pt. "Folklor serbo-łuźycki w kręgu zainteresowań Romana 

Zmorskiego” , dr A. Demartin omówił "Rozwój wybranych form flek- 

syjnych czasownika w języku staropolskim i językach łużyckich", 

prof. dr W. Pasterniak wygłosił referat "Teoria a praktyka nau

czania literatury*)a doc. dr hab. S.Kania przedstawił rozważania o 

"Miejscu języków łużyckich wśród innych języków słowiańskich".

Instytut Filologii Polskiej w mijającym roku akad. w dal

szym ciągu rozwijał owocną współpracę z ośrodkami akademickimi 

za granicą, m.in. ze wspomnianym już Instytutem Kształcenia 

Nauczycieli w Budziszynie, z WSP w Dreźnie, Poczdamie i w Hra- 

dec Kralove. Współpraca ta wyrażała się również udziałem pra

cowników w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych 

przez te placówki.

Tak więc w październiku 1982 r. prof. W. Pasterniak wziął 

udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez WSP w Dreźnie 

na temat "Twórczej aktywności uczniów w procesie poznawania 

dzieła literackiego", przedstawiając referat pt. “Systemowe 

nauczanie i uczenie się literatury a twórcza aktywność uczniów 

w procesie poznawania dzieła literackiego", natomiast w maju 

1983 r. wygłosił w Hradec Kralove (Fakultet Pedagogiczny) od

czyt pt. “Metodologia dydaktyk szczegółowych. Zarys problema

tyki".

We wrześniu 1983 r. odbył się w Kijowie Międzynarodowy
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Kongres Slawistów, w którym wziął udział doc. dr hab. S. Kania 

z referatem "Ukraińsko-polskie kontakty językowe".

Ponadto współpraca Instytutu z zagranicznymi ośrodkami 

naukowymi wyrażała się także w uczestnictwie pracowników w 

międzynarodowych konferencjach, sesjach i sympozjach w kraju: 

w maju 1983 r. prof. W. Pasterniak uczestniczył w Międzynaro

dowej Konferencji w Łodzi, poświęconej dydaktyce literatury, 

gdzie wygłosił referat pt. "Metody nauczania i uczenia się li

teratury" .

Pracownicy IFP zaznaczyli również swoją obecność w ogól

nopolskich i krajowych sesjach, sympozjach i konferencjach na

ukowych.

W listopadzie 1982 r. odbyło się w Warszawie sympozjum 

naukowe poświęcone metodologii dydaktyki literatury, na którym 

prof. W, Pasterniak wygłosił referat pt. "Dydaktyka literatury 

jako nauka".

W maju 1983 r. na Krajowej Konferencji Metodycznej, która 

miała miejsce w Częstochowie, prof. W. Pasterniak wystąpił z 

referatem pt. "Podstawowe relacje między teorią dydaktyczną a 

praktyką nauczania i uczenia się literatury", a mgr L. Jazow- 

nik wygłosił na tejże konferencji referat pt. "Uwagi o celach 

nauczania i uczenia się literatury".

W październiku 1983 odbyła się w Krakowie Ogólnopolska 

Konferencja Metodyczna, w której udział wzięli również prof.

W. Pasterniak (referat - "0 potrzebie badań dydaktycznych z 

zakresu dydaktyki literatury") i mgr L. Jazownik (referat - "O 

metodologicznych niedostatkach prac z zakresu dydaktyki lite

ra tu ry” ).

W kwietniu 1983 r. w obradach XLI Zjazdu Naukowego Pol

skiego Towarzystwa Językoznawczego (Kraków) udział wzięła dr
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M. Marcjanik (referat - "Czasowniki tzw. adresatywne we współ

czesnej polszczyźnie").

Dr Cz. Dutka wygłosił w maju 1983 r. komunikat na sesji 

naukowej w Poznaniu ("Poetyka a konteksty społeczne").

Doc. dr hab. W. Magnuszewski z referatem "Messis triumpha- 

łis“ wystąpił na sesji naukowej poświęconej 300-leciu odsieczy 

wiedeńskiej, zorganizowanej przez WSP w Krakowie w maju 1983 r..

Doc. dr hab. S. Kania uczestniczył we wrześniu 1983 r. w 

IV Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej w Gdańsku, na któ

rej wygłosił referat pt. "Semantyczne i strukturalne typy prze

zwisk w gminie Rzepin".

Dopełnieniem niejako obrazu życia naukowego Instytutu 

jest udział jego pracowników w sesjach naukowych organizowanych 

przez macierzystą placówkę.

I tak, w 1983 r. Zakład Historii przy współudziale Lubus

kiego Towarzystwa Naukowego zorganizował dwie sesje naukowe. 

Pierwszą (kwiecień) na temat "Odsieczy wiedeńskiej 1683-1983", 

na której doc. W. Magnuszewski wygłosił referat pt. "Sobieski w 

literaturze XVII wieku", i drugą (maj), dotyczącą problemów 

“Związku Polaków w Niemczech na Południowym Pograniczu w latach 

1923-1983", na której mgr 0. Oleksiński wystąpił z referatem 

“Działalność kulturalno-oświatowa ZPwN na Pograniczu".

Rok akad. 1982/83 był dla naszej placówki pomyślny również 

w zakresie spraw wydawniczych. W tym roku ukazał się VI tom 

rocznika o charakterze ogólnopolskim "Dydaktyka Literatury" 

oraz praca zbiorowa "Dzieło literackie w klasie IV", oba tomy 

pod red. W. Pasterniaka.

Pracownicy IFP prowadzą również pracę dydaktyczną w ramach 

stacjonarnych studiów magisterskich, które obejmują w sumie na 

I, II, III i IV roku - 180 studentów (studenci I, II i III roku



realizuję już pięcioletni program studiów^. Natomiast zaoczne 

studia magisterskie, w ramach których pogłębiają i uzupełniają 

swoją wiedzę przede wszystkim zawodowo czynni nauczyciele, o

bejmuję III i IV rok i liczą ogołem 47 studentów. W sumie z po

czątkiem roku akademickiego było 227 studentów. Ponadto od 

października ubiegłego roku prowadzone jest także studium po

dyplomowe dla absolwentów.

Od lipca 1982 r. na studiach stacjonarnych i zaocznych 

prowadzone są następujące seminaria magisterskie:

- z historii literatury staropolskiej (doc. W. Magnuszewski),

- z zakresu językoznawstwa (doc. J. Brzeziński, doc. S. Kania),

- z zakresu dydaktyki języka polskiego (prof. W. Pasterniak).

Studenckie Koła Naukowe Literaturoznawstwa (opiekunowie - 

dr M. Januszewicz i dr Cz. Dutka) zorganizowało we wrześniu 

1982 r. oboz naukowy w Krakowie nt. "Szlakiem kultury i litera

tury Młodej Polski". Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Fi

lologii Polskiej (opiekun - dr A. Demartin) zorganizowało we 

wrześniu 1982 r. obóz naukowy w Łagowie, w ramach którego pro

wadzono badania w zakresie "Języka pieśni ludowych". Natomiast 

Studenckie Koło Naukowe Dydaktyków Literatury (opiekun - prof. 

1)7. Pasterniak) brało udział w opracowaniu podręcznika dla nau

czycieli języka polskiego pt. "Dzieło literackie w klasie V".
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