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filologii polskiej uzyskały 72 osoby, w tym 45 na studiach 
stacjonarnych i 27 na zaocznych. Studia podyplomowe podjęło 26 
osób.
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Kazimierz Surowiec
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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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L. Pasterniak; asyst. - mgr L. Oazownik.
Rok akad. 1983/84 był dla naszego Instytutu kolejnym eta

pem pogłębiania współpracy z innymi placówkami naukowymi na te

renie kraju, jak też za granicę.

W listopadzie 1983 r. zorganizowane zostało sympozjum "VI 
kręgu zagadnień języka C.K. Norwida". W sympozjum udział wzięli 
pracownicy Instytutu: dr A. Demartin wygłosił referat "Norwi
dowskie etymologie"; dr Cz. Dutka - "Norwida filozofia słowa"; 
doc. dr S. Kania - "Uwagi o neologizmach w twórczości Norwida"; 
dr M. Marcjanik - "Frazeologia u Norwida”, zaś mgr P. Suder - 

“Archaizmy w poezji Norwida".
W maju 1984 r. Zakład Historii i Teorii Literatury zorga

nizował dwudniową Ogólnopolską Sesję Naukową "Z problemów lite
ratury czterdziestolecia Polski Ludowej". Wśród zaproszonych 
gości znalazł się m.in. prof, dr 0. Trzynadlowski (UWr.) z re
feratem "W kręgu problemów polskiej powieści historycznej 
ostatniego półwiecza", zaś Cz. Dutka przedstawił "Romantyczną 
konwencję ^odczytu o Polsce« w prozie Dygata". Część pierwszą 
tego dnia obrad zakończył prof. E. Klin (WSP Zielona Góra) re
feratem "Pierwiastki faustowskie w powieści Kuśniewicza »Trze
cie królestwo*".

W drugiej części obrad problematykę poezji współczesnej 
minionego czterdziestolecia zaprezentowały: dr A. świrek - 
"Wpływ lingwizmu na poezję współczesnę", i mgr M. Ruszczyńska - 
"W kręgu barokowego rodowodu poezji S. Grochowiaka i 3.M. Rym
kiewicza" .

Drugi dzień obrad rozpoczął doc. dr hab. E. Kuźma (WSP 
Szczecin), przedstawiając referat "Problem mitu w literaturze 
po roku 1945 (wybrane zagadnienia)", następny referat pt. "Słu

chowisko radiowe w Polsce Ludowej" wygłosił dr M. Kaziów ("Ga



zeta Lubuska"^ , a dr F. Fornalczyk (instytut Zachodni) zakoń
czył pierwszą część obrad referatem "Etapy literackiego za
właszczania polskiego zachodu".

W części drugiej znalazły się referaty poświęcone twór
czości pisarzy regionalnych. Wystąpili tu: red. T. Kajan ("Ga
zeta Lubuska") - "Ruch literacki a autochtoniczna tradycja li
teracka" i mgr Cz. Sobkowiak (ZLP Oddział w Zielonej Górze) - 
"Poezja i poeci - próba opisu świadomości artystycznej środo
wiska". Sesję zakończył referat "Program literacki »Pokolenia« 
i »Nurtu«-", który wygłosił mgr A. Buck (WSP Zielona Góra). Pod
sumowaniem sesji była, niosąca wiele interesujących wniosków, 
dyskusja.

Miniony rok akad. 1983/84 stał również pod znakiem kon- 
taktow z ośrodkami naukowymi za granico. W dalszym ciijgu rozwi
jano ożywioną współpracę z Instytutem Kształcenia Nauczycieli 
w Budziszynie, z WSP w Poczdamie, z WSP w Dreźnie i z Insty
tutem Pedagogicznym w Hradec Králové.

Z Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Budziszynie zorga
nizowano wspólne obozy naukowe dla studentów na terenie Zielo
nej Góry i Budziszyna.

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej w ramach stacjo
narnych studiów magisterskich prowadzą zajęcia dydaktyczne na 
I, II, III i IV roku, a także na I i IV roku studiów zaocznych. 
Prowadzone jest również etudium podyplomowe dla absolwentów. Z 
początkiem roku akademickiego nasz wydział liczył 242 studen
tów.

Na studiach stacjonarnych i zaocznych prowadzone są nastę
pujące seminaria magisterskie:

- z historii literatury staropolskiej (doc. W. Magnuezew-
ski)
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- z zakresu językoznawstwa {doc. 0. Brzeziński)
- z zakresu dydaktyki Języka polskiego (prof. W. Paster- 

niak).
W Instytucie działają także trzy koła naukowe:
- Dydaktyków Literatury (opiekun prof. W. Pasterniek)
- Językoznawców /'opiekun dr A. Oemartin)
- Literaturoznawców (opiekun dr Cz. Dutka).
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