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"Najkrócej". Wygłoszono następujące referaty: H. Markiewicz (uo): 

”’.V poszukiwaniu skrzydlatych słów"; W. Lubaś (iJP PAN): "Senten

cje w użyciu potocznym"; K. Orzechowski (Gdańsk): "Aforyzmy wśród 

małych form literackich"; 3. Glensk (WSP Opole): "Wartość reflek

sji aforystycznej w prozie literackiej". Sesję otworzył, prowa

dził i dyskusję podsumował A. Furdal (WSP Opole).

Na zakończenie sesji ogłoszono wyniki konkursu miesięcznika 

"Opole” na najlepszy zestaw aforyzmów. Nie przyznano żadnej z 

trzech pierwszych nagród, jedynie osiem równorzędnych wyróżnień 

dla autorów z Poznania, Warszawy, Wrocławia, Gorzowa Wielkopol

skiego, Suwałk i Krosna.

grudzień 1988 Leokadia Pośpiechowa

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 

Instytut Filologii Polskiej 

1987/1988

1. Struktura i skład osobowy

W nowej kadencji dyrektorem Instytutu została ponownie prof.

3. Węgier, jej zastępcami: dr £. Szmigielska - do spraw studen

ckich i dr 5. Uliasz - do spraw dydaktycznych. Po rezygnacji dr 

Szmigielskiej, dr Uliasz przejął również sprawy studenckie.

W Instytucie działały 4 zakłady naukowe.

1. Zakład Historii Literatury Polskiej. Skład osobowy: 1 

profesor - S. Grzeszczuk, 2 docentów - Cz. Kłak (kierownik),

P. Zbikowski, 5 adiunktów, 1 asystent. Do innej jednostki organi

zacyjnej uczelni przeszła mgr M. Mróz. W Zakładzie istnieje Pra-
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cownia Literatury Polskiego Oświecenia kierowana przez doc. dra 

hab. P. Żbikowskiego. Zespół badawczy składa się 4 osób.

2. Zakład Literatury Polskiej XX wieku i Teorii Literatury. 

Skład osobowy: 2 docentów - Z. Andres (kierownik), 0. Nowakowski,

7 adiunktów, 2 starszych asystentów, 1 młodszy wykładowca, 2 asys- 

tentów-stażystów: mgr mgr H. Jackiewicz, A. Kluz. Zrezygnował z 

zatrudnienia mgr R. Mścisz.

3. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. 

Skład osobowy: 1 docent - H. Kurczab (kierownik), 3 adiunktów,

1 wykładowca (zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu), 2 esystenów-sta- 

żystów: mgr mgr E. Kozłowska, R. Mroczka.

4. Zakład Języka Polskiego. Skład osobowy: 1 profesor -

J. Węgier, 1 docent - S. Reczek (kierownik), 5 adiunktów, 4 star

szych asystentów, 4 asystentów, 2 asystentów-stażystów: mgr mgr 

E. Błachowicz, B. Taras.

W roku sprawozdawczym w Instytucie było zatrudnionych ogółem 

46 pracowników etatowych, w tym 2 profesorów, 6 docentów, 20 

adiunktów, 7 starszych asystentów, 4 asystentów, 1 młodszy wykła

dowca, 6 stażystów.

Na rocznym urlopie naukowym przebywał doc. dr S. Reczek.

II. Działalność zakładów ze specjalnością literaturoznawczą

1. Zakład Historii Literatury Polskiej

W roku sprawozdawczym na posiedzeniach naukowych Zakładu wy

głoszono następujące referaty:

- Cz. Kłak: "W kręgu twórczości Zygmunta Kaczkowskiego";. - J. Ru

sin: "Zrozumieć Wielopolskiego. Postać margrabiego w prozie 

W. Terleckiego"; H. Krupińska-Łypowa: "Dwie powieści Julii Mo- 

lińskiej-Woykowskiej”.
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Ponadto dyskutowano nad książkami: A. Niewolak-Krzywdy: "W 

kręgu rzeczy czarnoleskiej" (Rzeszów 1987); K. Surowca: "Powieść 

historyczna dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1980” (Rzeszów 

1987).

Wspólnie z rzeszowskim oddziałem Towarzystwa Literackiego im. 

Adama Mickiewicza zorganizowano konferencję naukową dla upamięt

nienia setnej rocznicy wydania "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, Z 

referatami wystąpili: T. Bujnicki: "Wizja historii w ^Potopie«";

0. Bachórz: "PTrylogiatf wobec ;PLalki< i >Nad Niemnem«” ; S. Bort- 

nowski: "Znawcy, nauczyciele i młodzież wobec patriotycznego prze

słania ^Potopu«"; K. Surowiec: "Powojenna powieść historyczna dla 

młodzieży wobec tradycji Sienkiewiczowskiej".

P. Żbikowski wygłosił referaty nt. "Geneza wierszy więzien

nych Hugona Kołłątaja" w Pracowni Literatury Oświecenia IBL PAN
0

w Warszawie oraz "Agonia i śmierć Rzeczpospolitej w poezjach 

więziennych Hugona Kołłątaja" w Komisji Historycznoliterackiej 

Oddziału PAN w Krakowie.

Pod jego kierunkiem kontynuowano badania w ramach tematu 

międzyresortowego III R.19 "Zawartość literacka czasopism warszaw

skich w epoce Królestwa Kongresowego (1815-1831)".

Na sesji popularnonaukowej w Dębicy, zorganizowanej z okazji 

"Roku 0.1. Kraszewskiego" z referatami wystąpili: P. Żbikowski - 

"Epoka Stanisława Augusta Foniatowskiego w powieściach historycz

nych J.I. Kraszewskiego" oraz K. Surowiec - "Historia jako tworzy

wo powieści 3.1. Kraszewskiego".

2. Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Teorii 

Literatury

Na zebraniach naukowych zaprezentowano następujące referaty: 

S. Kryński: "Z problematyki młodopolskich dyskusji (po roku 1905)
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o wzajemnych powiązaniach literatury i rewolucji” ; 2. Oźóg: "Ro

mantyczna fenomenologia śmierci w poezji pokolenia wojennego";

S. Uliasz: "»Szczenięce lata^ i »Ziele na kraterze* Melchiora Wań

kowicza jako dwa typy opowieści o domu"; H. Jackiewicz: "Struktura 

groteski w promie Wacława Bojarskiego"; A. Kluz: "Eros i Tanatos w 

prozie Jana Bolesława Ożoga"; 0. Nowakowski; "Krajobraz katastro- 

fisty (o poezji Jerzego Pleśniarowicza)".

i>la sesji popularnonaukowej poświęconej twórczości Juliana 

Przybosia (Przeworsk, Ropczyce) wygłosili referaty; J. Nowakowski, 

Z. Urzuchowska, G, Ostasz i S. Uliasz. Ponadto na wspomnianej wy

żej sesji w Dębicy L. Żbikowska mówiła o "Świacie wspomnień J.I. 

Kra szewskiego".

3. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego 

Na zebraniach naukowych wygłoszono następujące referaty:

- li. Kurczab: "Z metodologii badań nad integracją treści kształce

nia polonistycznego"; - J. Kurczab: "Z badań nad odbiorem liryki 

w klasie czwartej szkoły podstawowej"; - W. Pelczar: "Treści 

patriotyczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego w po

lonijnych 3zkołach kanadyjskich"; - Z. Sibiga: "Zagadnienie in

terferencji językowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego"; 

- E. Kozłowska: "Teoria nauczania integrującego a realizacja za

gadnień języka i stylu literatury staropolskiej na lekcjach ję

zyka polskiego w szkole średniej"; - R. Mroczka: "Funkcjonowanie 

materiałów i środków dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego". 

Ponadto na otwartych zebraniach naukowych M. Inglot (u’Wr.) 

wystąpił z referatami: "»Purytanizm« C.K. Norwida. Analiza - In

terpretacja - Konteksty filozoficzne - Kontynuacje i nawiązania. 

Próba całościowego ujęcia tekstu lirycznego w myśl sugestii pro

gramu"; "najnowsza powieść Cdojewskiego: »Zasypie wszystko,
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zawieje**".

Pracownicy Zakładu prowadzę badania na temat: "Integracja 

kształcenia polonistycznego w szkole wyższej" (RP III 30 II 2).

III. Działalność Koła Naukowego Polonistów

Nowym kuratorem Koła została H. Krupińska— typowa. W okresie 

sprawozdawczym działało ono w 6 sekcjach:

1. Poezji Współczesnej - opiekun Z. Ożóg; 2. Reportażu - K. Wol

ny; 3, Twórczości Literackiej - 0. Nowakowski; 4. Teatrologicznej 

- E. Szmigielska; 5. Metodycznej - Z.Sibiga; 6. Językowej - 

T. Ampel.

Sekcja Reportażu zorganizowała dwa spotkania naukowe poświę

cone zagadnieniom:"Swiat przedstawiony w ujęciu reportera" oraz 

"Bohater reportażu". Jej członkowie kontynuuję prace redakcyjne 

nad "Słownikiem reporterów polskich lat 1945-1905". Sekcja Poezji 

Współczesnej podjęła próby krytyki literackiej tekstów poetyckich 

autorstwa członków Grupy Literackiej "Draga". Sekcja Metodyki 

współuczestniczy w badaniach nad integrację nauczania języka pol

skiego w szkole średniej, zajęła się także problematykę nauczania 

języka polskiego jako obcego. Sekcja Teatrologiczna kontynuuje 

badania nad współczesnym dramatem polskim. Sekcja Twórczości Li

terackiej zorganizowała dwa Sejmiki Poetyckie, ponadto jej człon

kowie na spotkaniach wewnętrzsekcyjnych dyskutowali na temat poe

zji i prozy współczesnej praz omawiali utwory, prezentowane przez 

czaor.KÓw grupy literackiej "Draga".

IV. Studenci

W Instytucie studiowało 669 studentów, w tym na studiach 

stacjonarnych - 482, a na zaocznych - 187. Wypromowano łęcznie 

105 magistrów filologii polskiej, z tego 21 na studiach zaocznych.
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Studium podyplomowe liczyło 40 słuchaczy.

V. Nagrody

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (III stopnia) otrzymała 

dr Halina Kamińska za pracę dydaktyczno-wychowawczą. Ponadto 5 

osób otrzymało nagrody rektorskie.

listopad 1988 Oprać. Kazimierz Surowiec

Prace redakcyjne nad niniejszym zeszytem EJP zakończono 

w dniu 3 marca 1989.


