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wizyjnej wybrani zostali: doc. dr Aniela Kowalska, mgr Brygida 
Fiszer, dr Rafał Leszczyński, W toku swej działalności Zarząd 
kooptował mgr Wiesława Klimeckiego, kierownika sekcji języka 
polskiego Okręgowego Ośrodka Metodycznego Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Łódzkiego. W roku 1965 Oddział zorganizował 5 o d 
czytów publicznych.

J e r z y  T y n e c k i

MAŁY JUBILEUSZ ODDZIAŁU RZESZOWSKIEGO

W bieżącym roku Oddział Towarzystwa w Rzeszowie obchodzi 
dziesięciolecie swego istnienia. Pakt ten Zarząd postanowił 
upamiętnić wydaniem księgi pamiątkowej pt. rZ tradycji kultu
ralnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny". Starania o urzeczywistnie
nie tego zamierzenia zostały zapoczątkowane jeszcze w roku 
ubiegłym i spotkały się z należytym, zrozumieniem wojewódzkich 
władz administracyjnych, które zabezpieczyły fundusze na tę 
edycję w kwocie przekraczającej poważnie sto tysięcy złotych. 
Księga, której druk kończą już Rzeszowskie Zakłady Graficzne, 
składać się będzie z dwóch części.

W pierwszej znajdzie się "Zarys działalności Rzeszowskiego 
Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w latach 
1956-1966", napisany przez Lesława Forczka i Czesławę Szetelę. 
W szkicu tym zobrazowana jest praca Oddziału od czerwca 1956 
r. do czerwca roku bieżącego. Z tego też względu nie przedsta
wiamy jej tutaj, gdyż traktujemy wspomniany zarys jako źródło 
informacji, tym bardziej, że zawiera on między innymi pełny 
wykaz bibliograficzny wszystkich notatek, publikacji i artyku
łów dotyczących naszego Oddziału, które ukazały się w prasie 
codziennej, periodykach i wydawnictwach zwartych od chwili je
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go powstania do dnia dzisiejszego. Również charakter informa
cyjny posiada przyjęty do druku w "Roczniku Województwa Rze
szowskiego" artykuł tych samych autorów pt. "Sesje naukowe Rze
szowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewi
cza?

Natomiast część druga książki będzie mieć profil naukowy i 
złożą się na nią następujące rozprawy:

Stanisław Pigoń: "Aleksander Fredro wobec ziemi krośnień
skiej" , Stanisław Sierotwiński: "Romantyczna wizja losów 
Polski zrodzona na ziemi krośnieńskiej", Antoni Jopek: 
"Ziemia krośnieńska w twórczości Z. Kaczkowskiego", Jan 
Grygiel: "Ziemia rzeszowska w polskiej literaturze współ
czesnej", Józef Nowakowski: "Motywy rzeszowskie we współ
czesnej poezji", Tadeusz Stanisz: "Miejsce Rzeszowszczyz- 
ny w naukowej geografii kraju”, Czesław Kłak: "Jan Zacha- 
riasiewicz - pisarz galicyjski", Stanisław Prycie: "Spra
wozdania szkolne polskich gimnazjów galicyjskich", Jerzy 
Pleśniarowicz: "Z rzeszowskich tradycji teatralnych", Ma
ria Nogowa: 0 "Fredreum", Paulina Pasławska: "Z historii 
ruchu wydawniozego na Rzeszowszczyźnie".

Z przytoczonego zestawu prac wynika, że edycja ta potraktu
je wielostronnie problematykę dawnego i - w pewnym stopniu 
współczesnego życia kulturalnego miasta oraz regionu. Wypada 
podkreślić, że księga pamiątkowa jest rezultatem nawiązania 
współpracy pomiędzy Oddziałem a miejscową Wyższą Szkołą Peda
gogiczną oraz Rzeszowskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk.

Pozostaje jeszcze do krótkiego scharakteryzowania okres 
dwóch miesięcy, września i października, gdyż wakacje uznać 
trzeba za naturalną przerwę w pracy Oddziału. W tym czasie 
większość poczynań polegała na prowadzeniu akcji odczytowej 
i wznowieniu z początkiem roku szkolnego popołudniowych spot
kań, które u nas przyjęły nazwę "polonistycznych czarnych kaw". 
Odbyła się prelekcja mgra Stefana Świerzewskiego "Wkład Kra-



szewskiego w millenium Polski" oraz dwie "czarne kawy"»na któ
rych miejscowi członkowie Towarzystwa mówili o "Roli i wyko
rzystywaniu literatury na lekojach wychowawczych w szkole śred
niej" (I* Mikułowa) oraz o "Analizie utworów lirycznych w
szkole" (J. Nowakowski - WSP).

Członkowie Zarządu poczynili sporo zabiegów przygotowawczych 
do sesji naukowej» którą chcemy upamiętnić skromny jubileusz 
Oddziału. Ze względu na obchody Roku Sienkiewiczowskiego tema
tycznie łączyć się ona będzie z twórczością autora "Trylogii" 
i zostanie przeznaczona» podobnie jak wszystkie poprzednie»dla 
nauczycieli języka ojczystego z całego województwa i dla stu
dentów filologii polskiej WSP. Skromnym przyczynkiem'do pro
gramu sesji będzie opracowywana przez Lesława Forczka rozpraw
ka o pozycji Sienkiewicza w galicyjskiej szkole średniej. Tę 
uroczystość» przewidzianą na grudzień bieżącego roku» Oddział 
przygotowuje w porozumieniu z Wydziałem Kultury Prezydium MRN 
1 przy jsgo wydatnej pomooy finansowej.

Należy przyjąć» że kontynuowanie rozpoczętych prac związa - 
nych z diesięoioleoiem Oddziału wypełni czas do końca bleż^- 
oego roku.

L e s ł a w  F o r c z e k  i 
C z e s ł a w a  S z e t e l a

-  121 -


