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PROFESOR STANIS AW FRYCIE,
NAUCZYCIEL WIELU POKOLE  (1933–2013)

Profesor zw. dr hab. Stanis aw Frycie 
by  pedagogiem, dydaktykiem, wychowaw-
c , wybitnym znawc  literatury dzieci cej 
i m odzie owej. Wysoka kultura osobista, 
szacunek wobec innych ludzi i ich pracy, 
obowi zkowo , poczucie sprawiedliwo ci
i odpowiedzialno ci to warto ci, które przy-
wieca y Profesorowi. Praca z uczniami i ze 

studentami by a warto ci  sam  w sobie. 
yczliwo  wobec swoich podopiecznych, 

wspieranie ich w trudnych chwilach sprawi y, 
e w wielu sercach pozosta  niedo cignionym 

wzorem humanisty, opiekunem m odych, 
a nade wszystko osob , która wzbudza a

w wychowankach poczucie pi kna, szacunku i dobra wobec drugiego cz owieka.
Stanis aw Frycie urodzi  si  21 kwietnia 1933 roku we W yniu na ziemi 

sieradzkiej. Rodzicami byli Franciszka Frycie (z domu Glinkowska) i Stanis aw 
Frycie1.

Jego dzieci stwo up ywa o w atmosferze zniszcze  wojennych i niemieckiej 
okupacji. Pocz tki nauki przypad y na lata wojny, jednak mimo narastaj cych
trudno ci ogromna ch  zdobywania wiedzy i dalszej nauki okaza a si  silniejsza.

Mo liwo  zdobywania wiedzy pod okiem wybitnych pedagogów: Fran-
ciszki Cwendrych, Stanis awa Kurasa, Piotra Niemca, Jana Cwendrycha, Zofi i 

1 S. Frycie, Szkice do portretu, Szczecin, „Volumin.pl” Daniel Krzanowski, 2015, s. 15–16.
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Wilanowskiej, Janiny Oberleitnerowej ukierunkowa a d enia i cele Profesora. 
Ju  w czasach dzieci stwa i m odo ci fascynowa  si  literatur  beletrystyczn
– pisarstwem: Henryka Sienkiewicza, Stefana eromskiego, Roberta Louis’a 
Stevensona, Wac awa G siorowskiego, Walerego Przyborowskiego czy Kornela 
Makuszy skiego2.

Celuj co zdana matura w XX Liceum Ogólnokszta c cym w odzi w roku 
szkolnym 1951/52 otworzy a mu drog  na studia w ka dej uczelni bez egzaminu 
wst pnego3.

W 1952 roku S. Frycie podj  studia polonistyczne w Wy szej Szkole Peda-
gogicznej w Warszawie. Pod okiem wybitnych pedagogów i profesorów – m.in. 
Eugeniusza Sawrymowicza, Zdzis awa Libery, Krystyny Kuliczkowskiej, Stani-
s awa Furmanika, Zbigniewa Suchodolskiego, Bronis awa Wieczorkiewicza, Ry-
szarda Matuszewskiego – zdoby  rzeteln  wiedz  oraz uzyska  dyplom magistra 
fi lologii polskiej, co istotnie wp yn o na dalsz  drog  naukow  i dydaktyczn .
Praca magisterska pt. Bohater powojennej powie ci „dzieci co-m odzie owej”
o tematyce wspó czesnej, po wi cona literaturze dla dzieci i m odzie y, powsta a
pod kierunkiem Krystyny Kuliczkowskiej 4.

W 1956 roku, po uko czeniu studiów, S. Frycie zosta  zatrudniony w wol-
borskim liceum jako polonista, nauczyciel fi lozofi i oraz wiedzy o spo ecze stwie,
a w 1963 roku powierzono mu stanowisko dyrektora5.

Jego praca zawodowa ukierunkowana by a nie tylko na przekazywanie rze-
telnej wiedzy polonistycznej, ale te  szerzenie dóbr o wiaty i kultury w ród 
uczniów z okolicznych wsi, pe nych zapa u i ch ci do nauki. G ówny nacisk m o-
dy nauczyciel po o y  na kszta cenie j zykowe, poprawn  wymow , pos ugiwanie 
si  w mowie i w pi mie wzorow  polszczyzn . Wiele te  lekcji po wi conych 
by o skomplikowanym konstrukcjom zdaniowym, ortografi i i interpunkcji oraz 
sylwetkom wybitnych pisarzy i poetów. Wraz ze rodowiskiem nauczycielskim, 
pedagogicznym i uczniowskim S. Frycie podejmowa  wiele inicjatyw, które mia y
na celu szerzenie wiedzy z ró nych dyscyplin naukowych. Na wzór „czwartków 
literackich” króla Stanis awa Augusta odbywa y si  wi c wyk ady i spotkania, 
na których wyg aszano prelekcje szerz ce wiedz  polonistyczn , pedagogiczn
i fi lozofi czn . Organizowa  wyjazdy do teatru i kina, anga owa  spo ecze stwo 
do prac spo eczno-kulturalnych, uczestnictwa w szkolnych przedstawieniach 
i akademiach. W 1961 roku z inicjatywy S. Fryciego podj to badania terenowe 
z udzia em m odzie y licealnej z Wolborza, skupione na odkrywaniu wiedzy na 

2 Tam e, s. 45–47.
3 Tam e, s. 52.
4 Tam e, s. 64; por. W. Nawrocki, Pochwa a ycia pracowitego, w: W kr gu literatury i j zyka, pod red. 

A. Grochulskiej, Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii wi to-
krzyskiej, 2005, s. 574.

5 Tam e, s. 71.
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temat walk partyzanckich w okresie II wojny wiatowej w regionie piotrkowskim. 
Wyniki tych bada  opublikowane zosta y w „Gazecie Ziemi Piotrkowskiej” 
w 1962 r., w numerach 18, 19, 22, 25 i 27 6.

Kolejn  interesuj c  inicjatyw  w wolborskim rodowisku by a propozycja 
opracowania przez nauczycieli i uczniów starszych klas licealnych monografi i 
Wolborza oraz przybli enia sylwetki jego wójta Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go. Materia y o dziejach Wolborza zosta y zaprezentowane przez uczniów na sesji 
popularnonaukowej. Referaty nosz ce tytu y Wie  za urn  miodu, Jeden obiad 
dla ksi cia Leszka, Za czasów Modrzewskiego, „Tylko” 56 karczem 7 opubliko-
wano we wspomnianej wcze niej „Gazecie Ziemi Piotrkowskiej” w numerach 26, 
27, 28, 29 w roku 19638. Ogromne zaanga owanie we w a ciwy poziom naucza-
nia zaowocowa o te  szeregiem inscenizacji fragmentów Wesela i Nocy listopa-
dowej oraz powie ci Anny Kowalskiej Wójt wolborski, przygotowywanych przez 
uczniów S. Fryciego 9.

Od 1963 roku we wspomnianym rodowisku zorganizowano szereg sesji po-
wi conych sylwetce wybitnego pisarza i publicysty, wkrótce podj to te  inicjaty-

w  nadania wolborskiemu liceum imienia A. Frycza Modrzewskiego (23 czerwca 
1963) oraz przekazania szkole sztandaru ufundowanego przez spo ecze stwo. Na 
terenie szko y otwarto izb  pami ci, któr  po wi cono patronowi szko y. W tym 
czasie powsta  tak e hymn szko y, do którego s owa napisa  Zygmunt Kowalski, 
a muzyk  skomponowa  Tadeusz Paciorkiewicz – profesor Wy szej Szko y Mu-
zycznej w Warszawie10.

Z inicjatywy S. Fryciego w wolborskim liceum realizowano szereg przedsi -
wzi , uroczysto ci szkolnych oraz prac remontowych, do których zapraszano 
uczniowski samorz d szkolny, rodziców i uczniów. Profesor dba  o swoich pod-
opiecznych i wspó pracowników w szczególny sposób, nie tylko jako znakomity 
pedagog, wychowawca i mentor. Wdra anie w ycie kulturowe ca ej spo eczno ci
okolicznych miejscowo ci, pozyskiwanie nowych pomocy naukowych, organi-
zowanie przestrzeni edukacyjnej i wychowawczo-opieku czej w Wolborzu skut-
kowa o wychowaniem ludzi pe nych pasji, zaanga owania i yczliwo ci wobec 
drugiego cz owieka.

S. Frycie nie zaniedbywa  te  w asnego rozwoju naukowego. Wyt ona
praca zwie czona zosta a nadaniem mu stopnia doktora nauk humanistycznych 
11 czerwca 1963 roku. Prac  doktorsk  pt. Monografi a dzia u literackiego „Ty-

6 Tam e, s. 77.
7 Tam e, s. 78; por. W. Chmielewski, Stanis awa Fryciego dzia alno  dydaktyczno-wychowawcza 

i administracyjna w Liceum Pedagogicznym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu w latach 
1956–1963, w: W kr gu literatury…, s. 517; por. „Gazeta Ziemi Piotrkowskiej” 1963, nr 26, s. 4; nr 27, s. 4–5; 
nr 28, s. 4; nr 29, s. 4. 

8 S. Frycie, Szkice do portretu…, s. 78.
9 Tam e, s. 75. 
10 W. Chmielewski, Stanis awa Fryciego…, s. 521; por. W. Chmielewski, Z dzia alno ci Liceum Pedago-

gicznego w Wolborzu, „Piotrkowskie Studia Pedagogiczne” 2001, t. 8, s. 135.
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godnia” piotrkowskiego S. Frycie napisa  pod kierunkiem prof. Eugeniusza Saw-
rymowicza – dziekana Wydzia u Filologicznego UW 11.

Od 1 listopada 1963 roku S. Frycie rozpocz  prac  na polonistyce, na etacie 
wyk adowcy w Studium Terenowym krakowskiej Wy szej Szko y Pedagogicznej 
w Rzeszowie, rozstaj c si  z Wolborzem po 7 latach pracy nauczycielskiej12.

W nowym rodowisku naukowym podj  kolejne inicjatywy zwi zane ze 
szkolnictwem i planowaniem zaj  dydaktycznych. By  organizatorem i opieku-
nem studentów rzeszowskiej polonistyki, z jego inicjatywy powsta a podr czna 
biblioteka dla potrzeb studentów i wyk adowców.

Pocz wszy od roku 1963, w ramach aktywizowania studentów, S. Frycie we 
wspó pracy z Oddzia em Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rze-
szowie zorganizowa  kilka sesji popularnonaukowych po wi conych tematowi 
Rzeszowa i Rzeszowszczyzny w publikacjach naukowych i w literaturze pi knej 
oraz konferencj  po wi con  S. eromskiemu. Wiedz  humanistyczn  ówcze ni 
studenci mogli wzbogaca  tak e dzi ki uczestnictwu w spotkaniach z pisarzami, 
lud mi nauki i aktorami13.

Od roku 1965 S. Frycie kierowa  Zak adem Literatury Polskiej14, a nast pnie
Katedr  Historii Literatury Polskiej w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszo-
wie, a w latach 1968–1970 pe ni  funkcj  dziekana Wydzia u Filologicznego. 
Z uczelni  rozsta  si  w 1972 roku15. Jego wspó pracownikami byli wówczas 
m odzi naukowcy, którzy w nied ugim czasie zdobyli kolejne stopnie naukowe 
doktora, doktora habilitowanego i profesora – mowa m.in. o: Stanis awie G bale,
Piotrze bikowskim, Czes awie K aku, Eugenii och, Janinie Kurczab, Teresie 
Ampel, Stanis awie Grzeszczuku, Wojciechu Pasterniaku, Stefanie Reczeku, Gu-
stawie Ostaszu16.

Pocz wszy od 1967 roku, ZLP rzeszowskiej WSP regularnie organizowa
sesje naukowe po wi cone pisarzom zwi zanym z regionem rzeszowskim: 
Wilhelmowi Machowi, Stanis awowi Pi takowi, Janowi Wiktorowi, Julianowi 
Przybosiowi. Z inicjatywy Profesora i pod jego redakcj  ukazywa y si  kolej-
no ksi ki b d ce zbiorem referatów wyg oszonych na wspomnianych sesjach: 
Wilhelm Mach. Cz owiek i pisarz. Zbiór artyku ów i rozpraw (1968), Stanis aw
Pi tak. Poeta i prozaik. Zbiór artyku ów i rozpraw (1969), Jan Wiktor. Pisarz 
i spo ecznik. Zbiór artyku ów i rozpraw (1971), Julian Przybo . ycie i dzie o
poetyckie. Zbiór artyku ów i rozpraw (1976)17.

11 S. Frycie, M. Zió kowska-Sobecka, Leksykon literatury dla dzieci i m odzie y, Piotrków Trybunalski, 
Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 1999, s. 95.

12 P. bikowski, Stanis aw Frycie – wspó twórca i organizator rzeszowskiej polonistyki, w: W kr gu
literatury…, s. 525.

13 S. Frycie, Szkice do portretu…, s. 97–98.
14 P. bikowski, Stanis aw Frycie…, s. 526.
15 Tam e, s. 534; por. S. Frycie, M. Zió kowska-Sobecka, Leksykon literatury…, s. 96.
16 S. Frycie, Szkice do portretu…, s. 102–103.
17 P. bikowski, Stanis aw Frycie…, s. 528.
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Wysoki poziom rzeszowskiej polonistyki, obok wiedzy i zaanga owania pra-
cowników, budowa y te  liczne prelekcje i wyk ady wybitnych literaturoznaw-
ców, organizowane w Zak adzie Literatury Polskiej, m.in.: Stanis awa Grzeszczu-
ka, Eugeniusza Sawrymowicza, Wincentego Danka i Stefana Kuczy skiego. Na 
wysoki poziom dydaktyki wp yw mia y tak e regularnie przeprowadzane zebra-
nia dydaktyczne i organizacyjne oraz hospitacje wyk adów i wicze . Wnikliwa 
analiza prac naukowych, procesu dydaktycznego, ocena prowadzonych zaj  oraz 
konsultacje dla studentów, podczas których mo na by o uzyska  naukow  pomoc, 
wp yn y na wysok  jako  pracy rzeszowskiego rodowiska naukowego18.

W roku 1966 powo any zosta  do ycia „Kwartalnik Rzeszowski” po redakcj
S. Fryciego (w 1968 przemianowany na „Profi le”) – pismo, które z uwagi na za-
kres problematyki wpisywa o si  w kanon czasopism ogólnokrajowych. W roku 
1970 powo ane zosta o kolejne czasopismo naukowe pt. „Prace Humanistyczne”, 
na amach którego drukowano rozprawy podejmuj ce zagadnienia dotycz ce zja-
wisk literackich z terenów Ma opolski i dawnej Galicji19.

Ka da inicjatywa podj ta przez Profesora realizowana by a do ko ca, co by o
niew tpliwie zas ug  ogromnej pracowito ci, zaanga owania i otwarto ci. Umie-
j tno  zjednywania sobie ludzi, wzajemne wsparcie i d enie do celu przy wie-
ca y kolejnym zadaniom, jakie stawia  sobie i innym.

W roku 1979 S. Frycie habilitowa  si  na podstawie monografi i Literatura
dla dzieci i m odzie y w latach 1945–1970, t. I, Proza. W 1984 roku – na pod-
stawie monografi i Literatura dla dzieci i m odzie y w latach 1945–1970, t. II, 
Ba  i bajka, poezja, ksi ki dla najm odszych, utwory sceniczne, grafi ka, 
czasopi miennictwo, krytyka literacka – uzyska  tytu  naukowy profesora nad-
zwyczajnego w zakresie nauk humanistycznych, a w roku 1992 zosta  profesorem 
zwyczajnym20.

W latach 1972–1990 pracowa  w Instytucie Programów Szkolnych na sta-
nowisku dyrektora21, a od 1 stycznia 1991 roku zosta  zatrudniony na Wydziale 
Zamiejscowym kieleckiej Wy szej Szko y Pedagogicznej w Piotrkowie Trybu-
nalskim – w latach 1991–1992 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 
1 pa dziernika 1992 roku na stanowisku profesora zwyczajnego 22.

Jesieni  1992 roku ukaza  si  pierwszy numer kwartalnika „Zbli enia Piotr-
kowskie” pod redakcj  S. Fryciego. Publikowane artyku y, eseje i rozprawy 
naukowe przybli a y zagadnienia zwi zane z yciem spo eczno-politycznym,
kulturalnym i o wiatowym Piotrkowa i okolic 23.

18 S. Frycie, Szkice do portretu…, s. 104.
19 P. bikowski, Stanis aw Frycie…, s. 529–532.
20 S. Frycie, Szkice do portretu…, s. 183; por. S. Frycie, M. Zió kowska-Sobecka, Leksykon literatury…,

s. 95.
21 S. Frycie, M. Zió kowska-Sobecka, Leksykon literatury…, s. 95.
22 S. Frycie, Szkice do portretu…, s. 197.
23 Z. Pieczy ska-G sior, „Zbli enia Piotrkowskie” pod redakcj  Profesora Stanis awa Fryciego o lokal-

nej o wiacie, literaturze i sztuce, w: W kr gu literatury…, s. 551–569.
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W roku 1993 z inicjatywy Profesora uruchomione zosta y w Piotrkowie 
Trybunalskim 3-letnie licencjackie studia polonistyczne, a w roku akademickim
1996/97 2-letnie uzupe niaj ce studia magisterskie, nast pnie, dwa lata pó niej,
studia podyplomowe 24. Natomiast sam Profesor od 1 wrze nia 1996 roku do 
30 wrze nia 2005 roku kierowa  Instytutem Filologii Polskiej w Piotrkowie Try-
bunalskim.

Rozwój kadry naukowej, nowe specjalno ci: polonistyka nauczycielska, 
polonistyka z dziennikarstwem i polonistyka z kulturoznawstwem, zebrania or-
ganizacyjne i naukowe, spotkania z wybitnymi pisarzami, sesje naukowe, liczne 
konferencje budowa y wysoki poziom piotrkowskiej polonistyki 25. W 2005 roku 
w sk ad Instytutu Filologii Polskiej wchodzi o 14 komórek organizacyjnych 26.

Z inicjatywy S. Fryciego podj to tak e wspó prac  naukow  z Pa stwowym
Uniwersytetem Wo y skim im. esi Ukrainki w ucku na Ukrainie. Owocem tej 
wspó pracy by y organizowane w latach 2002–2005 liczne konferencje w Piotr-
kowie Trybunalskim oraz w ucku.

W 1994 roku Profesor powo a  na piotrkowskiej polonistyce „Studia i Ma-
teria y Polonistyczne”, umo liwiaj c pracownikom Instytutu Filologii Polskiej 
opracowanie i opublikowanie szeregu prac o tematyce zwi zanej z literatur
polsk  i powszechn , yciem kulturalnym i szerzeniem bada  nad kultur  j zyka
polskiego27.

S. Frycie za wybitne osi gni cia na rzecz piotrkowskiego rodowiska poloni-
stycznego odznaczony zosta  Honorowym Srebrnym Medalem Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego (11.10.2001) oraz Honorowym Z otym Medalem Miasta Piotrko-
wa Trybunalskiego (7.10.2005)28.

W latach 1993–2008 zwi zany by  tak e z Wy sz  Szko  Pedagogiczn  To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, prowadz c tam wyk ady i semi-
narium dyplomowe z literatury dla dzieci i m odzie y, oraz – na pedagogice wcze-
snoszkolnej – wyk ady z edukacji polonistycznej w zintegrowanym nauczaniu po-
cz tkowym i seminarium magisterskie z literatury dla dzieci i m odzie y. W tym 
czasie wspólnie z dr Mart  Zió kowsk -Sobeck  napisa  ksi k  pt. Kszta cenie
literackie w okresie wczesnoszkolnym (1995) oraz monografi e: Maria Kownacka 
(2000) i Ma gorzata Musierowicz (2002)29.

W roku 2002 Zak ad Filologii Polskiej pod kierownictwem S. Fryciego 
nawi za  wspó prac  z Polsk  Szko  Humanistyczn  w Mi sku. 8 wrze nia
2005 roku za zas ugi dla WSP TWP Profesor zosta  uhonorowany Br zowym
Medalem 10-lecia WSP TWS 30.

24 S. Frycie, Szkice do portretu…, s. 199.
25 Tam e, s. 200–201.
26 Tam e, s. 202.
27 Tam e, s. 203.
28 Tam e, s. 209.
29 Tam e, s. 213–214.
30 Tam e, s. 215. 
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1 pa dziernika 2008 roku S. Frycie rozpocz  prac  w Wy szej Szkole Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w odzi, w której dwa lata pó niej obj  kierownictwo 
Katedry Literaturoznawstwa. Prowadzone zaj cia dydaktyczne po wi cone by y
literaturze dla dzieci i m odzie y ze szczególnym uwzgl dnieniem okresu powo-
jennego31.

Praca zawodowa Profesora zwi zana by a z Wolborzem, Rzeszowem, Piotr-
kowem Trybunalskim, Warszaw  i odzi . Jako nauczyciel j zyka polskiego 
i wyk adowca cechowa  si  wytrwa o ci , sumienno ci , konsekwencj , ogrom-
n  wiedz  i zaanga owaniem. Prowadzone zaj cia lekcyjne, wyk ady, wiczenia
i seminaria by y zawsze na wysokim poziomie i cieszy y si  ogromnym zain-
teresowaniem w ród uczniów i studentów. Wypromowa  ponad 400 magistrów 
w Rzeszowie, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie oraz 14 doktorów. 

Profesor Stanis aw Frycie opublikowa  ponad 600 prac naukowych i popu-
larnonaukowych. W ród nich 22 publikacje ksi kowe, 251 studiów, rozpraw, 
szkiców i artyku ów, 5 bibliografi i, 52 recenzje, ponad 110 opinii wydawniczych 
i naukowych dotycz cych rozpraw doktorskich i ich koncepcji, 3 recenzje prac 
habilitacyjnych, 4 opinie o dorobku naukowym, 62 prace redakcyjne i edytorskie, 
w latach 1976–2002 udzieli  39 wywiadów.

G ówny nurt jego bada  zwi zany jest z literatur  dla dzieci i m odzie y. Do 
wa niejszych publikacji zwi zanych z t  problematyk  nale : Literatura dla 
dzieci i m odzie y w latach 1945–1970, t. I, Proza (Warszawa 1978), Literatura
dla dzieci i m odzie y w latach 1945–1970, t. II, Ba  i bajka, poezja, ksi ki dla 
najm odszych, utwory sceniczne, grafi ka, czasopi miennictwo, krytyka literac-
ka (Warszawa 1982), Kultura literacka w przedszkolu, cz. I (Warszawa 1982), 
Kultura literacka w przedszkolu, cz. II, Antologia (Warszawa 1988), Lektury
odleg e i bliskie. Antologia literatury dla dzieci i m odzie y (Warszawa 1991), 
Kszta cenie literackie w okresie wczesnoszkolnym (wspó autor: M. Zió kowska-
-Sobecka), (Warszawa 1985), Wspó czesna nauka o literaturze dla dzieci i m o-
dzie y i jej przedstawiciele (Piotrków Trybunalski 1996), Literatura i szko a.
Studia i szkice literackie (Piotrków Trybunalski 2000), O szkole, rodzinie… i nie 
tylko we wspó czesnej prozie dla dzieci i m odzie y. Szkice literackie (Piotrków
Trybunalski 2005).

Pi miennictwu dla dzieci i m odzie y S. Frycie po wi ci  tak e wiele roz-
praw i szkiców, w ród nich wymieni  nale y takie publikacje, jak: O wzorze 
wychowawczym w m odzie owej powie ci obyczajowej („Rocznik Naukowo-
-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”1965, z. 2), O funkcji wychowawczej utworów 
Adama Mickiewicza („Profi le. Kwartalnik Rzeszowski” 1968, nr 2), O wspó cze-
snej prozie sensacyjno-kryminalnej dla m odzie y („Nowa Szko a” 1975, nr 4), 
Wspó czesna krytyka literatury dla dzieci i m odzie y („Przegl d Humanistycz-
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ny” 1978, nr 12), Tradycja i nowoczesno  we wspó czesnej poezji dla dzieci,
(„Polonistyka” 1979, nr 3), Sztuka literacka Marii Kownackiej („Zbli enia”
1992, nr 4), Rodzina jako rodowisko wychowawcze dziecka w najnowszej prozie 
spo eczno-obyczajowej dla dzieci i m odzie y („Stare i nowe” w literaturze dla 
dzieci i m odzie y, Opole 2010).

Profesor Stanis aw Frycie zmar  14 maja 2013 r. Pochowany zosta  na Cmen-
tarzu parafi alnym w Pyrach. 

Przez ca e zawodowe ycie by  nauczycielem, pedagogiem, wychowawc .
Cieszy  si  ogromnym autorytetem w ród swoich uczniów i studentów. Umiej t-
nie rozbudza  ich zami owanie do j zyka ojczystego, zara a  pasj  do literatury 
polskiej, dba  o wysoki poziom konwersacji. Sprawia , e odkrywali oni w sobie 
pasj  badacza i ogromny szacunek dla dóbr kultury. Profesor dba  o wszystkich 
i o ka dego z osobna, dla nas, swoich wychowanków, na zawsze pozostanie 
niedo cignionym wzorem humanisty, cz owieka o wielkim sercu i szczególnej 
dobroci, któr  obdarza  wszystkich dooko a.
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Prof. Stanis aw Frycie – the teacher of many generations
Summary

Stanis aw Frycie was born on 21 April 1933 in W y , district of Sieradz. 
In 1956, he graduated from the Pedagogical University in Warsaw. He received 
his PhD in 1963 and the title of associate professor in 1979. Between 1956 and 
1963, he was a Polish language teacher and the headmaster of the Pedagogical 
High School in Wolbórz. He worked at the Pedagogical University in Rzeszów be-
tween 1963 and 1972. Between 1990 and 2005, he worked in Piotrków Trybunal-
ski, where he opened a faculty of Polish philology. He was an associate professor 
there between 1991 and 1992. Since 1 October 1992, prof. Frycie was employed 
in Piotrków as a full professor. He died on 14 May 2013. Among his consider-
able scientifi c achievements, there are works on literature for children and young 
people, theatre, literary life, literary criticism, Polish language teaching as well
as on numerous issues considering pedeutology and teaching methods. 

Keywords: teacher, educator, young people, literature for children. 


