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wsi Brodzińskiego, gdzie wzięli udział w inauguracji Roku K ulturalno- 
-Oświatowego w województwie Tarnowskim . Po drodze zwiedzono zamek 
w  Dębnie. W Królówce, po odsłonięciu tablicy poświęconej Brodzińskie
m u na budynku miejscowego Domu K ultury , po przemówieniach inaugu
rujących nowy rok kulturalno-ośw iatow y, prof. L ibera wygłosił wykład, 
w którym  ukazał wielkość i znaczenie Brodzińskiego w kulturze polskiej 
oraz ujaw nił osobiste związki z twórczością poety. W ykład ten  był rów 
nocześnie przykładem  znakom itych um iejętności prelegenta w nawiązy
w aniu kontaktu  z potomkami tych, wśród których w zrastał kiedyś Bro
dziński.

Z kolei młodzieżowy zespół z Ośrodka K u ltu ry  w Nowym Wiśniczu, 
kierow any przez Marię Szczepanikową, dał przedstaw ienie Wiesława. 
S tara  sielanka nabrała żywych barw  dzięki ludowym  strojom , ludowej 
muzyce w wykonaniu miejscowej kapeli, a także przejęciu młodych akto
rów. Nie zabrakło także autentycznego kołacza weselnego, k tórym  na 
koniec poczęstowano widownię. W ystęp spotkał się z dużym  uznaniem.

Po południu uczestnicy sympozjum wzięli udział w uroczystościach 
w  Lipnicy M urowanej, miejscu, w którym  Brodziński uczęszczał do szko
ły. Tutaj wydawnictwo „Wiedza Powszechna” zorganizowało kierm asz 
książek. Rozstrzygnięto także konkurs na wiersz o Brodzińskim, otw arto 
poświęconą Brodzińskiemu regionalną izbę pamięci. Z okazji rocznicy 
Tow arzystw o Miłośników W iśnicza opublikowało fragm enty W spom nień  
m ojej młodości Brodzińskiego.

Dwudniowe uroczystości poświęcone Brodzińskiemu były dla przed
staw icieli oddziałów Tow arzystw a okazją do poznania Tarnowa i ziemi 
rodzinnej Brodzińskiego. Dla środowiska tarnowskiego stały się one oka
zją do nawiązania żywych kontaktów  z przedstaw icielam i wielu ośrod
ków akademickich, badaczami twórczości związanego z Tarnowem  
poety.
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w ersytetu  W arszawskiego, którego Brodziński był jednym  z pierwszych 
profesorów.

Przedstaw ienie nasycone ludową muzyką, tańcam i i przyśpiewkami 
ujaw niło głębokie związki utw oru z folklorem oraz jego żywotność we 
współczesnej kulturze wiejskiej. Było też przykładem  ludowego tea tru , 
k tó ry  kontynuuje zakorzenioną w ludowej tradycji konwencję recytow a
nia tekstu, polegającą na uw ydatnieniu przede wszystkim jego m elodyki 
oraz jego wysokiego, wykraczającego poza rozmowę potoczną, charakteru. 
Ta specyficzna konwencja wypowiadanego na scenie słowa poetyckiego 
odznacza się urokiem  surowej prostoty oraz doniosłej obrzędowości. Cała 
inscenizacja zaś ma charakter jakiegoś niezwykłego teatralnego nikifo- 
rium .

W iesław  zaprezentowany w W arszawie przez młodzież z Królówki oka
zał się łącznikiem i naturalnym  środkiem kom unikacji między spadko
biercam i środowiska, w którym  urodził się Brodziński, a środowiskiem 
uniwersyteckim , które kontynuuje tradycje Brodzińskiego jako profesora 
litera tu ry .

Barbara Kryda

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
TOWARZYSTWA W OKRESIE OD WRZEŚNIA 1983 r. DO GRUDNIA

1985 r.

I. SPRAWY OGÓLNE

Zjazd Sprawozdawczo-W yborczy delegatów Towarzystwa, k tóry  odbył 
się we wrześniu 1983 r., w ybrał nowy Zarząd, k tóry  wyłonił prezydium  
w następującym  składzie: prezes — prof. d r Zdzisław Libera; wiceprezesi 
—■ prof. dr Roman Taborski i doc. d r hab. Janusz Maciejewski; sekre
tarz — dr Barbara Kryda; skarbnik — m gr M aria Bokszczanin.

1) Członkowie Prezydium  Zarządu Głównego złożyli w izytę Sekre
tarzow i I W ydziału PAN prof. W. Henslowi, w czasie k tórej zapoznali go 
z dziejami Towarzystwa, jego działalnością, przygotowaniam i do jubileu
szu, k tó ry  odbędzie się jesienią w 1986 roku we W rocławiu. Prof. Hensel


