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ODDZIAŁ ŁÓDZKI TOW. LITERACKIEGO IM. A. MICKIEWICZA
W LATACH 1961-1965

Historię Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Literackiego
Mickiewicza od roku 1930 do lat pięćdziesiątych omówił
sław Borowkin w "Pamiętniku Literackim" 1962, zesz.

im*A.
Stani

3

(zob.

dział IV Sprawozdania Oddziałów Towarzystwa Literackiego ln.A,
Mickiewicza).
Od 13 kwietnia 1961 r. pracą Oddziału kierował Zarząd

w

składzie: prof. dr Zdzisław Skwarczyński (przewodniczący), mgr
Zygmunt Scżakowski (wiceprzewodniczący),

mgr

Wanda

Łukszo

(skarbnik), mgr mgr Stanisław Borowkin i Jerzy Tynecki (sekre
tarze), mgr mgr Maria Fastyn, Zygmunt Maoiejewski,

Elżbieta

Greńkowska i Filipina Gawałkiewicz. W skład komisji rewizyjnej
wchodzili doc. dr Aniela Kowalska i mgr Danuta Nowicka. W roku
1961 Oddział zorganizował 5 prelekcji otwartych oraz 5 prelek
cji dla nauczycieli polonistów. W roku 1962 odbyło się
brań otwartych i 3 dla nauczycieli, w roku 1963 - 4

6

ze

zebrania

otwarte i 3 prelekcje dla polonistów. W roku 1964 zorganizowa
no 5 odczytów oraz jedną prelekcję dla nauczycieli.
18 maroa 1965 r. Walne Zebranie Oddziału powołało nowy

Za

rząd w składzie: prof. dr Zdzisław Skwarczyński (przewodniczą
cy ),dr Wanda Łukszo (skarbnik, mgr Jerzy Tynecki

(sekretarz),

dr Stanisław Borowkin, mgr mgr Zygmunt Maciejewski,

Zygmunt

Szczakowski, Ryszard Wiersbowki - członkowie« Do koaisji

re-

-

119

-

wizyjnej wybrani zostali: doc. dr Aniela Kowalska, mgr Brygida
Fiszer, dr Rafał Leszczyński, W toku swej działalności

Zarząd

kooptował mgr Wiesława Klimeckiego, kierownika

języka

sekcji

polskiego Okręgowego Ośrodka Metodycznego Kuratorium

Okręgu

Szkolnego Łódzkiego. W roku 1965 Oddział zorganizował

5

od

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
dziesięciolecie swego istnienia. Pakt ten

obchodzi

Zarząd

postanowił

upamiętnić wydaniem księgi pamiątkowej pt. rZ tradycji

kultu

ralnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny". Starania o urzeczywistnie
nie tego zamierzenia zostały zapoczątkowane jeszcze
ubiegłym i spotkały się z należytym, zrozumieniem

w

roku

wojewódzkich

władz administracyjnych, które zabezpieczyły fundusze
edycję w kwocie przekraczającej poważnie sto tysięcy
Księga, której druk kończą już Rzeszowskie Zakłady

na

tę

złotych.

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

