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problem interdyscyplinarny dydaktyki literatury" (maj 1985 r.).
III. Kierunki badań Instytutu
Instytut rozwija swe badania w zakresie literatury współ
czesnej, literatury regionalnej, socjologii literatury, kultury
regionalnej środowiska miejskiego, a także w zakresie dydaktyki
języka polskiego oraz literatury.
IV. Współpraca ze środowiskiem
Nawigzano ścisłg współpracę z Instytutem Kształcenia Nau
czycieli - oddział w Częstochowie - zwłaszcza w zakresie pomocy
w realizacji nowego programu nauczania języka polskiego w szko
łach podstawowych.
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1983/1984 i 1984/1985

I. Sprawy organizacyjne i personalne
W okresie sprawozdawczym dyrektorem Instytutu był prof. dr
O.Z. Białek, zastępcę doc. dr hab. 0. Polakowski. W zwięzku z
urlopem naukowym doc. 0. Polakowskiego (1984/1985) jego obo
wiązki pełnił dr M. Białota. Kierownikiem Zakładu Literatury
Polskiej jest prof- dr O.Z. Diałek.
Urlopy*naukowe otrzymali: prof. dr S. Durkot (1903/84) i
mgr. K. Gajda (1984/85). Staż naukowy odbyła dr M. Bralczyk-Karolakowa. Stypendium habilitacyjne otrzymała dr A. Baluchowa.
Na lektoracie w Mediolanie przebywał doc. dr hab. 0. Okoń
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się do Katedry Filologii Romańskiej. Z pracy w Zakładzie Lite
ratury Polskiej zrezygnowała st. asyst, mgr K. Klimowska.

Po

długoletniej pracy dydaktyczno-wychowawczej (ponad 40 lat) o d 
szedł na emeryturę dr F. Reichman. Bolesng strato poniósł Za
kład Literatury Polskiej z powodu nagłej śmierci doc. dra
A. O o p k a , wieloletniego i znakomitego nauczyciela akademickie
go.
W 1984 r. dr R. Lubas-Bartoszyńska habilitowała się na
podstawie księżki "Style wypowiedzi pamiętnikarskiej''. Dr
B. Sikorowska-Geber i dr 0.0. Pluta otrzymali etaty adiunktów,
\

mgr K. Gajda obronił w 1985 r. pracę doktorskg.
W roku 1984 otwarto Podyplomowe Studium Logopedyczne przy
Zakładzie Oęzyka Polskiego (kieruje nim dr 0. Ożdżyński). St u
dium Fakultatywne z zakresu języka polskiego prowadzi dr
B. Małkowa. Podyplomowym Studium Polonistycznym kieruje dr
A. Dyduchowa.
II. Sesje i zebrania naukowe
W kwietniu 1985 r. na sesji zorganizowanej przez Uniwer
sytet Warszawski prof. dr S. Burkot mówił o listach pisanych
do 3.1. Kraszewskiego, a dr T. Budrewicz wygłosić referat p t .
"Prawidła stylu listowego w XX wieku".
Mgr 0. Waligóra na sesji pod nazwę "Przemiany dramatu w
XX w."

(llO, kwiecień 1?85 r.) przedstawił referat p t . “Młodopol

ski dramat historyczny. Zarys rekonstrukcji systemu gatunkowe
go" .
Dr. T. Budrewicz wygłosił w czerwcu 19G5 r. odczyty dla
pracowników biblioteki w Ostrowcu Świętokrzyskim ("Gawęda o
współczesnej p r o z i e " ) , a w tamtejszym Liceum Pedagogicznym
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sław Miłosz i kresy".
Dr 3.CJ. Pluta na sesji pn. "Dwie wojny światowe" (Warszawa,
wrzesień 1984 r.) wygłosił referat pt. "W paszczy Lewiatana.
Ewolucja pacyfizmu polskiego w dwudziestoleciu".
W lipcu 1335 r. mgr R. Mazurkiewicz wygłosił na sesji zor
ganizowanej przez Dutch Pax Christi w Bovendonk-Hoeven (Holan
dia) odczyt na temat chrześcijańskiej jedności kultury europej
skiej. We wrześniu tego samego roku podczas sesji pn. "Dzie
dzictwo Rusi Kijowskiej (z okazji 1000-lecia chrztu Rusi)"
przedstawił referat pt. “Eschatologia Rusi Kijowskiej" (KUL).
W dn. 20-22 IX 1905 r. IFP wespół z Katedrg Biblioteko
znawstwa i Informacji Naukowej WSP oraz Towarzystwem im. M. Ko
nopnickiej i Muzeum Okręgowym w Suwałkach zorganizował ftamźe)
sesję pn. "Maria Konopnicka - w 75-lecie śmierci". Referaty wy
głosili: prof, dr J.Z. Diałek, prof. dr 0. Oarowiecki, doc. dr
hab. Z. Uryga, dr M. Białota, dr A. Gurbiel, mgr 3. Waligóra,
W październiku 1985 r. dr A. Aleksandrowicz przedstawił na
zebraniu Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego refe
rat pt. "Gal: wyprowadzić podmiot liryczny ze szkoły".
Ma zebraniach naukowych Zakładu wygłoszone 5 referatów: dr
T. Budrewicz: "Przed cbrczen; Broźika"; dr A. Aleksandrowicz:
"Porównanie malarstwo i literatury. Konspekt badawczy"; mgr
M. B u ś : "Norwid w dwudziestoleciu. Rekonesans"; dr A. Baluchow a : "Portret wielopłaszczyznowy Tytusa Czyżewskiego"; dr M. Bia
łota : " » S n o b i z m i postęp« i

»Przepióreczka«

a międzywojenny

regionalizm kult urc In'/" .
III. Prace badawcze i współpraca z innymi ośrodkami
Zakład Dydaktyki Literatury i Oęzyka Polskiego utrzymuje
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runkiem doc. 2. Urygi przygotowywany jest przez pracowników
Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz przez me
todyków z Nitry i z Pädagogische Hochschule w Güstrow (MRD)
tom zbiorowy pt. "Literatura w szkole".
Rozwija się współpraca z Wyźszę Szkołę Pedagogiczny w
Sztokholmie. Prof. J.2. Białek, prof. M. 2arębina, doc. 2. Uryg a , dr A. Dyduchowa i dr H. Krzyżak opracowuję podręczniki ję
zyka polskiego dla dzieci polskich za granicę.
Przy komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krako
wie działa Sekcja Badania Życia Literackiego Polski Południowej
w latach 1918-1939 (pod kierunkiem prof. S. 3urkota) badajęca
życie literackie Tarnowa i Lwowa w latach międzywojennych.
Trwa współpraca z Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli w
Tarnowie (organizowanie kursów przygotowawczych dla kandydatów
na polonistyczne studia zaoczne).
IV. Nagrody i odznaczenia
Nagrody II stopnia ministra nauki, szkolnictwa wyższego i
techniki otrzymali: prof. dr S. Burkot oraz prof. dr J. Nowakowaki.
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