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WIADOMOŒCI  W YDZIA£OWE

WYDZIAŁ 
HUMANISTYCZNY

Jubileusz Profesora Mariana Sinicy

16 czerwca 2009 roku 
w Palmiarni Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyła się 
uroczystość 70. urodzin Profe-
sora Mariana Sinicy. Uroczysty 
charakter spotkania jubileuszo-
wego podkreślili swoją obecnoś-
cią Dziekan Wydziału Humani-
stycznego prof. UZ dr hab. Woj-
ciech Strzyżewski, Prodziekan ds. 
Nauki prof. Sławomir Kufel, Pro-
dziekan ds. Jakości Kształcenia 
dr Maciej Szelewski, Prodziekan 
ds. Studenckich dr Mirosław Świt. 
W uroczystości wzięło udział oko-
ło 60 osób, w tym pracownicy 
Instytutu Filologii Polskiej i przy-
jaciele. 

Uczestników spotkania serdecz-
nie powitał prof. Leszek Jazow-
nik, Dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej. 

Pierwszą część uroczystości 
rozpoczął Dziekan Wydziału Humanistycznego, który w 
imieniu JM Rektora prof. Czesława Osękowskiego i włas-
nym wyraził uznanie i podziękowanie dla Profesora oraz 
życzył Dostojnemu Jubilatowi zdrowia i wielu owocnych 
lat. Następnie okolicznościowe przemówienie wraz z gra-
tulacjami wygłosił prof. Karol Smużniak. Profesor z wielką 
swadą opowiadał zebranym o życiu i pracy badawczej Ju-
bilata. Swój szacunek i podziękowania za trudną i odpo-
wiedzialną pracę naukowo-dydaktyczną, nowe spojrzenie 
na problemy dydaktyczne, za wkład w kształcenie nauczy-
cieli języka polskiego i logopedów szkolnych przekazał 
Jubilatowi również Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. 
Profesor Jazownik podkreślał ogromną skromność i praco-
witość Profesora Sinicy.

Jako ostatni z mówców głos zabrał Szanowny Jubilat. Po-
dziękował wszystkim zebranym za współpracę, miłe słowa 
i trud zorganizowania uroczystości. 

Po wystąpieniach gratulacje i życzenia złożyli Profesoro-
wi Sinicy: władze Wydziału Humanistycznego, dyrekcja i 
pracownicy Instytutu Filologii Polskiej oraz goście. 

W drugiej części spotkania, przy słodkim poczęstunku, 
uczestnicy mieli możliwość wysłuchania interesującego 
koncertu w wykonaniu ad. Bogumiły Tarasiewicz-Ciesiel-
skiej i profesora Karola Schmidta oraz recytacji utworów 
literackich w interpretacji mgr Tatiany Kołodziejskiej.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

SYLWETKA JUBILATA 

Kilka faktów z bogatej biografii Profesora Mariana Sinicy 

Profesor Marian Sinica doktorat uzyskał w 1980 roku na 
podstawie dysertacji Młodzież licealna wobec wartości 
patriotycznych literatury epoki romantyzmu i pozyty-
wizmu (rozprawa pisana pod opieką naukową prof. Anny 
Przecławskiej i obroniona na Wydziale Pedagogicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego), a habilitację w 1988 roku 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
(rozprawa habilitacyjna pod tytułem Kultura literacka 
absolwentów szkół średnich). Zainteresowania badawcze 
Profesora Sinicy koncentrują się wokół nurtu antropocen-

tryczno-kulturowego w dydakty-
ce literatury i zagadnień z zakre-
su czytelnictwa i literatury dla 
dzieci i młodzieży. Wyniki badań 
Profesor opublikował w postaci 
monografii, wielu artykułów na-
ukowych, opracowań i szkiców.

Oprócz zaangażowania w pracę 
naukową Profesor Sinica przeja-
wia również dużą aktywność w 
działaniach organizacyjnych. 

W latach 2005-2008 Profesor 
sprawował funkcję dyrektora In-
stytutu Filologii Polskiej UZ; Od 
1992 roku kierował Zakładem 
Dydaktyki Literatury i Języka 
Polskiego w IFP. Od 1998 roku (do 
chwili obecnej ) pełnił funkcję 
kierownika Podyplomowych Stu-
diów Logopedycznych.

Profesor Sinica jest twórcą i 
redaktorem naczelnym rocznika 
Edukacja Humanistyczna, człon-
kiem Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Warszawie i prezesem Zarządu 

Okręgowego tegoż Towarzystwa w Zielonej Górze. Przez 
wiele lat działał aktywnie jako konsultant naukowo-dy-
daktyczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracę o 
charakterze organizacyjnym w umiejętny sposób potrafi 
łączyć z aktywnością naukowo-dydaktyczną. Profesor Ma-
rian Sinica jest organizatorem/współorganizatorem kon-
ferencji naukowych zarówno krajowych, jak i międzynaro-
dowych. Pod Jego kierunkiem powstało wiele prac licen-
cjackich i magisterskich oraz 2 prace doktorskie. 

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych 
i pracę naukowo-dydaktyczną Profesor otrzymał nagrody 
rektorskie i resortowe. Został też uhonorowany odznaką 
„Za zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski i Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej 1.

Szanownemu Jubilatowi gratulujemy i życzymy wielu lat 
życia  i dobrego zdrowia. 

Dorota Amborska-Głowacka
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