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Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA ZA ROK 1986

W roku 1986, dla naszego Towarzystwa roku W ielkiego Jubileuszu, 
łączyły się odświętne przeżycia z codzienną statutow ą działalnością.

W pracy Zarządu Głównego był to rok ostatecznych przygotowań 
zw iązanych ze Zjazdem Sprawozdawczo-W yborczym Stulecia, odbytym  
we W rocławiu w dniach 24 - 25 października. Na Zjeździe wybrano nowe 
władze: prezesem  został prof. dr Zdzisław Libera, inne funkcje podjęli 
w iceprezesi — prof. dr Roman Taborski i d r Ryszard Wojciechowski, 
sekre tarz  — dr B arbara Kryda. skarbnik — m gr M aria Bokszczanin. 
Pozostałym i członkami Zarządu zostali: doc. dr Józef Bachórz, dr hab. 
Bożena Chrząstowska, doc. dr Stanisław  Fita, doc. dr hab. Ryszard 
Górski, doc. dr hab. M aria Grabowska, prof. dr Mieczysław Klimowicz, 
prof. d r Teresa Kostkiewiczowa, prof. dr Janina Kulczycka-Saloni, 
m gr Jan  W iktor Lachendro, doc. dr hab. Roman Loth, prof. d r Jarosław  
M aciejewski, doc. dr hab. Janusz Maciejewski, dr Anna Mackowicz, 
doc. dr hab. Stanisław  Makowski, doc. dr hab. Janusz Odrowąż Pieniążek, 
prof. dr Zofia Stefanowska, m gr Czesława Szetela, prof. dr Tadeusz 
Ulewicz.

W dyskusji zjazdowej podejmowano i dyskutowano najw ażniejsze 
problem y działalności Towarzystwa. Postanowiono kontynuować dotych
czasowe form y pracy edytorskiej {„Rocznik”, Biblioteka TLiAM, seria  
Małej Biblioteki Oddziału W arszawskiego, edycja Dzieł Mickiewicza) oraz 
wspierać w tym  względzie inicjatyw y innych Oddziałów, dbając o ich 
poziom m erytoryczny i spełnianie przez nie wszystkich wym agań finanso
wo-organizacyjnych. Zjazd zatw ierdził istnienie Komisji K rytyki L iterac
kiej wraz z jej regulaminem. Zdecydowano kontynuować pomoc dla 
szkoły, stw ierdzając jej ogromną w tym  momencie potrzebę — tak  po
przez akcję odczytową, jak we w spółpracy z czasopismem m etodycznym  
„Polonistyka” oraz w działalności powołanej do życia Komisji D ydak
tycznej Towarzystwa.

Uchwałą Zjazdu postanowiono podwyższyć wysokość składki człon
kowskiej do 200 zł (dla em erytów 100 zł). Zjazd zatw ierdził nowe staw ki 
honorariów za odczyty — dla zamiejscowych prelegentów 1200 zł, dla
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m iejscowych 1000 zł. Ustanowiono Złotą Odznakę Towarzystwa L iterac
kiego im. Adama Mickiewicza dla zasłużonych jego członków wraz z jej 
regulam inem .

Uchwałą Zjazdu zatwierdzono decyzję Zarządu Głównego o rozwiąza
niu Oddziałów Towarzystwa w Chełmie Lubelskim, Cieszynie, K atow i
cach, Siedlcach i Koninie.

Zjazdowi towarzyszyła uroczysta sesja naukowa poświęcona Mickie
wiczowi, w czasie której odczyty wygłosili najw ybitniejsi badacze jego 
twórczości oraz znawcy dziejów Towarzystwa: Konrad Górski, W iktor 
W eintraub, Czesław Zgorzelski, Jarosław  Maciejewski, Bogdan Zakrzew 
ski, Alina W itkowska, Stanisław  Fita, K rystyna Korzon. G ertruda W i- 
chary  i H enryk Gradkowski przedstawili problem  recepcji szkolnej 
twórczości Mickiewicza.

Z uroczystościami jubileuszowymi związane były dwie w ystaw y uka
zujące dzieje Towarzystwa: we wrocławskim  Ossolineum (towarzysząca 
Zjazdowi) oraz centralna, w W arszawie, organizowana przy współpracy 
Biblioteki Narodowej (25 XI — 14 XII). Komisja K rytyki Literackiej 
uczciła 100-lecie Towarzystwa dwiema ogólnopolskimi sesjami naukow y
mi — jedną w Poznaniu, na tem at: ,,Dwie em igracje — XIX i XX w .” , 
drugą wt W arszawie: „Dwa schyłki wieków”.

Większość odczytów i sesji naukowych urządzanych w ostatnim  roku 
w Oddziałach związana była z tem atyką Mickiewiczowską i bardziej czy 
m niej bezpośrednio m iały one charakter jubileuszowy: Płockie dni ro
m antyzm u (marzec), 30-lecie powstania Oddziału Rzeszowskiego wraz 
z sesją Mickiewiczowską (czerwiec), Sesja Jubileuszowa w Pabianicach, 
Jubileusz Oddziału Przem yskiego wraz z sesją Mickiewiczowską (listo
pad), Jubileuszow a sesja Mickiewiczowska w Kielcach (listopad).

Poza tym  odbywały się bardziej uroczyste zebrania oraz sesje nauko
we i popularnonaukowe poświęcone innym  zagadnieniom, np.: Krasicki 
i jego epoka (Opole, marzec), W ieczór autorski Jana  Twardowskiego 
(Poznań, kwiecień), Sesja poświęcona dziełu Ju liana Krzyżanowskiego 
(W arszawa, maj), Twórczość A leksandra F redry  (Płock, październik), 
450 rocznica urodzin P iotra Skargi (Pabianice, grudzień)

W Komisji K om paratystycznej podjęto prace nad bibliografią kom pa- 
ra tystyk i polskiej, obejm ującą lite ra tu ry  w językach europejskich za 
okres 1945 - 1985. Przedstawicielem  Komisji w międzynarodowej organi
zacji AILC został prof. dr. Jan  Błoński.

W ostatnim  roku w zakresie prac wydawniczych kontynuowano stałe 
form y działalności i wcześniej podjęte inicjatywy:

Ukazał się tom XX (jubileuszowy) „Rocznika” z osobną nadbitką a rty 
kułu Stanisław a Fity: Zarys dziejów Towarzystwa Literackiego imienia  
Adama Mickiewicza — 1886 - 1986. W przygotowaniu znajduje się tom
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XXI, poświęcony twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego i XXII, po
święcony Zjazdowi Jubileuszow em u Towarzystwa we W rocławiu 1986 r.

W serii „Biblioteki” Towarzystwa została w ydana w  Ossolineum 
książka M ieczyława Inglota Świat komedii Fredrowskich. W druku znaj
duje się praca zbiorowa pod red. Stanisław a Frybesa Problemy życia li
terackiego w  Królestwie Polskim II poł. X I X  w ieku  (cz. II). Do planu 
wydawniczego PAN na rok 1988 została zgłoszona praca Ewy Paczoskiej 
K ry tyk a  literacka pozytywistów.

W serii Mała Biblioteka, w ydaw anej przez Oddział W arszawski ukazał 
się w druku tom Adama Mickiewicza Księgi narodu polskiego i pielgrzy-  
mstwa polskiego. W druku znajdują się następne pozycje: Słowackiego 
Anhelli, Norwida Promethidion, Przybyszewskiego Śnieg.

Złożono do druku pierwsze cztery tom y Dziel Adama Mickiewicza, 
opracowywanych przez K om itet Redakcyjny, którem u patronuje Towa
rzystwo. Na ukończeniu znajduje się książka Stanisław a F ity  o dziejach 
Tow arzystw a Literackiego im. Adama Mickiewicza, obejm ująca sto lat 
jego działalności (1886 - 1986).

W związku z W ystawą Jubileuszow ą, organizowaną wspólnie z Biblio
teką Narodową w W arszawie, został opracowany folder Sto lat Towarzy
stwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. W przygotowaniu jest 
Katalog W ystaw y  (objętości 5 arkuszy wyd).

SKRÓT PROTOKOŁU OBRAD 
JUBILEUSZOW EGO ZJAZDU DELEGATÓW 

ODDZIAŁÓW TLiAM WE WROCŁAWIU 25 X 1986 r.

P o r z ą d e k  d z i e n n y

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Powołanie Komisji Zjazdowych.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego Zjazdu.
4. Sprawozdanie z działalności Tow arzystw a w okresie m ięd lą - 

zjazdowym.
5. Sprawa odznaki Towarzystwa.
6. W ybór członków honorowych Towarzystwa.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium  ustępującem u Zarządowi.

19 — R oczn ik  T ow . L it. im . A . M ick iew icza  t. X X II


