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IV. Z ŻYCIA ORGANIZACYJNEGO TOWARZYSTWA

Maria Grabowska

SPRAWOZDANIE

z o brad  Statutowego Zjazdu Delegatów 
Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 

oraz Naukowej Sesji Folklorystycznej w Słupsku

W dniach 18 i 19 października 1974 r. odbył się w  Słupsku XII po wojnie 
Statutowy Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa połączony z sesją naukową 
poświęconą problemom folklorystyki i literatury regionalnej.

Obrady rozpoczęły się od przekazania przez wiceprezesa Oddziału Słupskiego 
Towarzystwa, Mirosławę Miirectką słów powitania wszystkich gości, wśród których 
znaleźli się m.in. prof. dr Maria Janion, prof, dr Czesław Hennas, prezydent miasta 
Słupska mgr Włodzimierz Tyras, poseł Ziemi Koszalińskiej mgr Stanisław Wło
darczyk, rektor słupskiej WSP doc. dr hab. Zbigniew A. Żochowski oraz pra
cownicy wyższych uczelni. Na przewodniczącego obrad wybrano doc. dra Edwarda 
Homę. Głos zabrali honorowi goście Zjazdu. Prezydent miasta Słupska mgr Wło
dzimierz Tyras scharakteryzował historię i perspektywy rozwoju miasta i powiatu, 
kładąc nacisk na sprawy kulturalne, i przekazał uczestnikom Zjazdu życzenia owoc
nych obrad. Następnie przemawiał Rektor WSP doc. dr hab. Zbigniew A. Żochow
ski, witając gości w  imieniu Senatu WSP, charakteryzując osiągnięcia i zadania 
tej placówki, w szczególności pracowników Zakładu Filologii Polskiej.

Na wniosek przewodniczącego, doc. dr E. Homy, Zjazd wystosował depeszę 
z pozdrowieniami do Prezesa Towarzystwa prof, dra Juliana Krzyżanowskiego, któ
ry nie mógł ze względu na stan zdrowia przybyć na Zjazd, natomiast przesłał 
na ręce prezydenta miasta Słupska serdeczne pozdrowienia dla uczestników Zjazdu.

Dalsza część obrad poświęcona była problemom folklorystyki. Tę część Zjazdu 
zainaugurowała prof. dr M. Janion referatem Dwie wizje ludowości romantycznej 
(por. s. 5), a następnie wygłoszone zostały komunikaty naukowe przygotowane przez 
koszalińsko-słupskie środowisko naukowe (por. s. 105).

W godzinach popołudniowych 18 października odbyło się statutowe zebranie
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sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa, któremu przewodniczył mgr F. Zahradník. 
W zebraniu uczestniczyło 57 Delegatów z 27 Oddziałów (z dwóch Oddziałów De
legaci nie przybyli), członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej 
i Sądu Honorowego.

Obrady rozpoczęto od uczczenia pamięci zmarłych członków Towarzystwa:
0 prof, drze Franciszku Bielaku mówił przedstawiciel Oddziału Krakowskiego dr 
M. Tatara; wspomnieniu zmarłej w ubiegłym roku mgr Zofii Makuszkowej poświę
ciła swą wypowiedź przedstawicielka Oddziału Rzeszowskiego mgr Cz. Szetela (por. 
s. 179).

Po odczytaniu przez Sekretarza Oddziału Lubelskiego mgr Annę Dobak proto
kołu z poprzedniego Zjazdu Delegatów Towarzystwa (z 15 października 1972 r. 
w Lublinie) i przyjęciu go, wystąpił Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa 
mgr A. Sledziewski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa 
za okres od 15 października 1972 do 17 października 1974 r. (Fragmenty sprawozda
nia publikujemy w  „Roczniku”. Następnie doc. dr hab. Barbara Kocówna odczytała 
protokół Komisji Rewizyjnej i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustę
pującemu Zarządowi. Dyskusję nad sprawozdaniami rozipoczął prof. E. Sawrymo- 
wicz proponując podwyższenie składek członkowskich, odmłodzenie składu Za
rządu Głównego i rozszerzenie go o przedstawicieli Oddziałów terenowych. Pro
sił także zebranych o dokonanie oceny „Rocznika” Towarzystwa. Nad tymi trzema 
kwestiami potoczyła się dyskusja. Prof. Cz. Zgorzelski mówił o konieczności po
pularyzacji osiągnięć nauki o literaturze wśród nauczycieli szkół podstawowych
1 średnich oraz inicjowania badań regionalnych. W tym miejscu wyraził uznanie 
dla członków Oddziału Słupskiego za ich osiągnięcia w tej dziedzinie. W dyskusji 
nad podniesieniem wysokości składek wzięli udział m.in. prof. Z. Libera, prof. 
E. Jankowski, prof. J. Mikołajitis, dr S. Świnko, mgr A. Sledziewski, przy czym 
głosy w tej sprawie były rozbieżne. Wniosek prof. Sawrymowicza poddano gło
sowaniu i większość Delegatów wypowiedziała się przeciwko podwyższeniu składek 
członkowskich (stosunkiem głosów 37 : 19). W sprawie odmłodzenia składu Zarządu 
Głównego i Zarządów Oddziałów terenowych zabierali głos m.in. prof. Mikołajtis 
i dr Z. Trojanowicz, popierając wniosek prof. Sawrymowicza i wysuwając kon
kretne kandydatury (prof. Mikołajtis proponuje do Zarządu Głównego kandydatury 
dra R. Wojciechowskiego i dra S. Makowskiego) oraz ogólne propozycje włączenia 
do prac Zarządów Oddziałów studentów polonistyki (dr Z. Trojanowicz). Po zło
żeniu wyjaśnień przez prof. Jankowskiego na pytanie mgr Szeteli w sprawie umo
rzenia zaległych składek członkowskich odbyło się głosowanie nad wnioskiem Ko
misji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Większość ze 
branych opowiedziała się za wnioskiem, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Na
stępnie zaproponowano skład Zarządu Głównego na następną kadencję i skład ten 
został jednogłośnie przyjęty.

Na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego pozostaje prof, dr Julian Krzyża
nowski. Pozostali członkowie Zarządu to: mgr Paweł Bagiński, (Warszawa), prof, 
dr Andrzej Bukowski (Gdańslk), doc. dr Stanisław Frycie (Warszawa), doc. dr Zbig
niew Goliński (Warszawa), dr Ryszard Górski (Warszawa), dr Maria Grabowska 
(Warszawa), prof, dr Czesław Hernas (Wrocław), prof, dr Edmund Jankowski War
szawa, mgr Andrzej Kozłowski (Warszawa), prof, dr Janina Kulczycka-Saloni 
(Warszawa), prof, dr Zdzisław Libera (Warszawa), dr Stanisław Makowski (War
szawa), dr Stanisław Rutkowski (Wrszawa), prof, dr Eugeniusz Sawrymowicz (War
szawa), mgr Alicja Szlązakowa (Warszawa), mgr Czesława Szetela (Rzeszów), mgr 
Antoni Sledziewski (Warszawa), dr Stanisław Swirlko (Warszawa), prof, dr Ta
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deusz Ulewicz (Kraków), dr Ryszard Wojciechowski (Warszawa), prof, dr Ka
zimierz Wyka (Kraków), prof, dr Czesław ZgorzeLski (Lublin). W skład Głównej 
Komisji Rewizyjnej zostali powołani: mgr Mairia Botkszczanin, doc. dr hab. Bar
bara Kocówna, prof, dr Maria Straszewska, a w skład Sądu Honorowego: mgr Leszek 
Kamiński, doc. dr hab. Izabela Lewańska, dr Szczepan Wacek (Warszawa).

Po wyborach poświęcono sporo czasu dyskusji nad miejscem przyszłego Zjazdu 
Delegatów Towarzystwa w 1976 r. Ostatecznie ustallono, iż Zjazd odbyć się ma 
w Toruniu. Na zakończenie obrad prof. dr E. Jankowski podziękował Zarządowi 
Oddziału Słupskiego, władzom miaista i uczelni słupskiej za zorganizowanie Zjazdu. 
Przewodniczący obrad mgr F. Zahradník podziękował wszystkim zebranym za 
czynny udział w Zjeździe, życzył im owocnej pracy i spotkania się za dwa lala  
na Zjeździe następnym.

Folklorystyczna Sesja Naukowa. Sesja odbyła się 18 i 19 października w go
dzinach przedpołudniowych. Pierwiszy dzień poświęcony był referatowi prof, dr
Marii Janion oraz komunikatom. W drugim dniu odbyło się konwersatorium pod 
kierunkiem prof, dra Czesława Hernasa na temat: Co to jest język folkloru? Po 
wprowadzającej wypowiedzi prof. Hernasa w interesującej dyskusji zabierali głos 
następujący uczestnicy konwersatorium : dr Roch Sulima, dr Jerzy Bartmiński, 
autor książki O języku folkloru, wokół której koncentrowało się wiele wypowiedzi 
dyskusyjnych, następnie dr Jerzy Kopeć, doc. dr Aleksander Bereza, dr Krystyna 
Jagiełło, dr Jan Drzeżdżon oraz Gracjan Fijałkowski. Część materiałów dyskusji
ma być opublikowana w „Literaturze Ludowej”. Na zakończenie obrad doc. dr
E. Н ота  podziękował prof, dr Oz. Hennasowi za kierownictwo naukowe sesji folk- 
loiystycznej, a wszystkim dyskutantom za wkład naukowy do sesji.

(Na podstawie protokołów Ireny Bryk i Heleny Bąk ze
Słupska oraz sprawozdania dla PAN mgr A. Sledziewskiego)

A ntoni Sledziew ski

SPRAWOZDANIE

z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 
za okres od 18 października 1972 r. do 17 października 1974 r. 

wygłoszone na Zjeździe Delegatów Oddziałów w Słupsku (fragmenty)

Przedkładając Zjazdowi sprawozdanie ze statutowej działalności Towarzystwa 
w okresie upływającej dzisiaj kadencji Zarządu Głównego postanowiliśmy nie ogra
niczać się jedynie do podania ogólnych informacji wynikających ze sprawozdań 
Oddziałów, ale dokonać również pewnej anailiizy porównawczej — a tym samym 
i oceny — działalności niektórych naszych Oddziałów, co może być i kontrower
syjne, i dla nas samych nieco kłopotliwe, ale oo w naszym przekonaniu może 
przyczynić się do pewnego uświadomienia sobie istoty i rozmiarów niektórych 
trudności i osiągnięć Towarzystwa jako całości. Być może uświadomienie to —


