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odczyt również w dalekim  Słupsku. Do dziś staje do dyspozycji Towarzy
stw a zawsze, kiedy tylko czas i okoliczności m u na to pozwalają.

Dodajmy do tego udział w przygotowaniu nowej edycji dzieł Adama 
Mickiewicza, k tóra m a się ukazać z inicjatyw y Towarzystwa, zapowiedzia
ne wystąpienie na jubileuszowej sesji Tow arzystw a we W rocławiu — 
wszystko to tw orzy nakreślone pobieżnie zarysy obrazu wszechstronnej 
i niestrudzonej pracy Profesora w naszym Towarzystwie, które w roku 
1978 powołało go w  poczet członków honorowych.

Towarzystwo Mickiewiczowskie opiera swoją działalność na pracy 
szerokich kręgów polonistów, głównym i zaś jego „filaram i” są uczeni, 
k tórzy nie tylko łączą w łasną pracę naukową z nauczycielską, ale rów
nież za swe ważne zadanie uw ażają realizację społecznych powinności 
badaczy: działalność popularyzatorską i organizacyjną. Profesor Zgorzel- 
ski łączył stale te trzy  form y realizacji swego powołania, dzięki czemu 
Towarzystwo L iterackie im. Adam a Mickiewicza zalicza go do grona 
członków najbardziej oddanych i najbardziej zasłużonych.

(sf)

K rystyna  Głomb

SYMPOZJUM POŚWIĘCONE KAZIMIERZOWI BRODZIŃSKIEMU
W TARNOWIE

W roku 1985 przypadła sto pięćdziesiąta rocznica śmierci Kazimierza 
Brodzińskiego. Szczególnie uroczyście starała  się ją uczcić ziemia ta r 
nowska, skąd poeta pochodził, i sam Tarnów, gdzie uczęszczał do gim na
zjum . Z in icjatyw y Tarnowskiego Oddziału TLiAM, przy poparciu władz 
m iasta oraz przy w spółpracy Tow arzystw a Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej 
zostało zorganizowane sympozjum  naukowe „Kazimierz Brodziński i jego 
epoka”, połączone ze zjazdem prezesów oddziałów TLiAM.

Sym pozjum  odbyło się 19X  1985 r. Poprzedziło je złożenie kw iatów  
pod pomnikiem Brodzińskiego, usytuow anym  przed gmachem I Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego, do którego poeta uczęszczał, po
łączone z m ontażem  poetyckim, przygotowanym  przez młodzież tego li
ceum. Obrady sympozjum  w Sali Lustrzanej otworzył prezydent Tarno-
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wa, m gr inż. Mieczysław Strzelecki. Prowadziła je m gr Halina Bednar
czyk, prezes Oddziału TLiAM w Tarnowie. Uczestniczyli w nim prezesi 
oddziałów TLiAM, członkowie oddziału w Tarnowie, nauczyciele, pracow
nicy k u ltu ry  i młodzież.

Prof. d r Jerzy Starnaw ski (UŁ) mówił „O uniwersyteckim  nauczaniu 
h istorii lite ra tu ry  w pierwszych dziesiątkach lat XIX w ieku”. Przedsta
wił działalność profesorów języka i litera tu ry  polskiej na uniw ersyte
tach we Lwowie, Krakowie, Wilnie i W arszawie oraz w takich szkołach, 
jak Liceum Krzemienieckie, kolegium jezuickie w Połocku i Liceum 
W arszawskie.

Prof. dr Zdzisław Libera (UW) wygłosił wykład: „Kazimierz Bro
dziński jako profesor U niw ersytetu W arszawskiego”, w którym  ukazał 
Brodzińskiego jako pierwszego nowożytnego historyka litera tu ry  oraz o- 
toczonego miłością młodzieży wychowawcę. Przypom niał także o złożo
nym  stosunku Brodzińskiego do powstania listopadowego oraz o m esja- 
nizmie rozpraw y O narodowości Polaków.

Doc. d r M arian Tatara (UJ) w wykładzie „Liryka Kazimierza Bro
dzińskiego” polemizował z osądem Brodzińskiego w Dziadów  cz. III 
krzyw dzącym  go jako poetę i Polaka. Analizował jego utw ory klasycy- 
styczne, patriotyczne, ludowe. Uznał, że Brodziński mógłby być wielkim 
poetą (świadectwem jedna z satyr), ale świadomie dokonał wyboru kon
wencji zgodnej z jego sentym entalną osobowością.

Mgr Kazimierz Bańburski z Tarnowa mówił o związkach Brodzińskie
go z Sewerynem  Goszczyńskim i Bohdanem Zaleskim.

Prof. dr Czesław Zgorzelski (KUL), nestor badaczy Brodzińskiego, 
wygłosił wykład „Droga poetycka Kazimierza Brodzińskiego”, w którym  
ukazał dynamikę rozwoju twórczości poety od klasycyzmu przez senty
m entalizm  do romantyzm u. Zwrócił uwagę, że sielanka W iesław  uznawa
na była za „dzieło nie m ające równego sobie” przed rokiem 1835, za u - 
tw ór „rodzim y”, przełam ujący konwencję klasyczną. Drugie szczytowe 
osiągnięcie poety obok W iesława — to poetycki testam ent Posłanie do 
braci wygnańców  oraz utw ory wykazujące podobieństwa z liryką lozań
ską Mickiewicza.

W przerwie sympozjum otwarto wystawę poświęconą Brodzińskiemu, 
przygotowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Tarnowie. Zgro
madzono na niej artystyczne fotogram y pokazujące miejsca związane z 
młodością poety oraz pierw odruki i ciekawsze edycje jego utworów.

Po południu uczestnicy zjazdu prezesów zwiedzili Muzeum Diecezjal
ne, przechowujące zabytki sztuki średniowiecznej oraz Stare Miasto w 
Tarnowie. Wieczorem odbyły się obrady zjazdu prezesów oddziałów 
TLiAM.

20 października uczestnicy zjazdu udali się do Królówki, rodzinnej
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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.

PO ST SCRIPTUM

Stanisław  M akowski

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY Z KRÓLÓWKI W WARSZAWIE

Młodzieżowy zespół artystyczny z Królówki, zaproszony przez Zarząd 
G łówny naszego Tow arzystw a do W arszawy, dał w dniu 17 I 1986 r. barw 
ne przedstaw ienie W iesława  Brodzińskiego w A uditorium  M aximum Uni-




