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IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Stanisław Morawski

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA LITERACKIEGO
im. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

Jeszcze podczas Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego
im. Adama Mickiewicza w Gdańsku w roku 1966 mówiło się o tym,
że kolejnym miejscem spotkania ^Delegatów Oddziałów będzie Bia
łystok. Zapadły decyzje. Zarząd Główny wyraził zgodę na zlo
kalizowanie Zjazdu w naszym mieście. W drugim kwartale 1967
roku rozpoczęły się przygotowania. Na zebraniu członków nasze
go oddziału powołany został komitet organizacyjny,w skład któ
rego weszli przedstawiciele Wydziału Kultury Wojewódzkiej i
Miejskiej Rady Narodowej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Białostockiego Towarzystwa Kultury, Wojewódzkiego
Domu Kultury oraz Dyrekcji i Ogniska ZNP II Studium Nauczy
cielskiego w Białymstoku. Opracowany plan działania spotkał
się z pełnym poparciem ^Wydz. Prop. Kom. Wojew. Partii.1
Rolę przewodniczącego i zarazem koordynatora prac przygo
towawczych pełnił prezes Zarządu Białostockiego Oddziału To
warzystwa. Każda z wymienionych instytucji partycypowała w
przygotowaniu imprezy i związanych z nią kosztach. Należy tu
podkreślić, że o randze niniejszego Zjazdu zadecydowały de
cyzje Zarządu Głównego, który zapewnił wyjątkowo interesujący
program, szczególnie sesji naukowej poświęconej aktualnemu te
matowi: 50-lecia literatury polskiej /1918-1968/. Tym należy
uzasadnić wielkie zainteresowanie sesją, jakie można było ob
serwować od chwili ogłoszenia jej programu.
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go, znalazło się 85 osób reprezentujących prawie wszystkie od
działy Towarzystwa z całego kraju, wśród nich wielu wybitnych
polonistów i uczonych z różnych ośrodków uniwersyteckich i
naukowych.
Z podobnym zainteresowaniem zetknęliśmy się w środowis
ku białostockim. W "Gazecie Białostockiej" pojawił się skrom
ny artykuł informacyjny zakończony apelem, by najbardziej za
interesowani sesją naukową, ze względu na ograniczoną ilość
miejsc, zgłaszali chęć uczestniczenia w imprezie. Zarejestro
waliśmy 78 zgłoszeń telefonicznych* i kilkanaście pisemnych
/wszystkie na piśmie spoza Białegostoku/» A oto dwa charakte
rystyczne pisma w tej sprawie:
"W związku z organizowaną w dniu 27.IX.1968 r. sesją nau
kową na temat: 50-lat najnowszej literatury polskiej uprzej
mie prosimy o informacje, czy możemy w niej uczestniczyć ja
ko słuchaczki. Chciałybyśmy mieć zapewnione miejsca na sali
wykładów. Wymieniona tematyka sesji wiąże się ściśle z pro
gramem nauczania w szkole”.
List podpisały nauczycielka i bibliotekarka
Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Augustowie. I jeszcze dla przykładu pismo
nauczyciela Edwarda Ćwikowskiego:
"Jestem absolwentem Studium Nauczycielskiego w Białymsto
ku i pracuję jako nauczyciel języka polskiego
w Stradunach
/pow. Ełk/. Pragnąłbym wziąć udział w sesji naukowej,jaką or
ganizuje Towarzystwo Literackie w Białymstoku. Proszę o udzie
lenie mi w tej sprawie informacji i zarezerwowanie miejsca".
Sesja naukowa na temat: 50 lat literatury polskiej /19181968/ zorganizowana z okazji Walnego Zjazdu Delegatów Oddzia
łów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza odbyła się
27 września 1968 roku w auli II Studium
Nauczycielskiego w
Białymstoku.
Na sesję przybyli prelegenci, delegaci na Zjazd,przedsta
wiciele wojewódzkich i miejskich władz w Białymstoku:
Wice
przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej mgr Ludwik Ochoc
ki, Kierownik Wydziału Kultury WEN - mgr Józef Kaja, Kurator
Okręgu Szkolnego - mgr Edward Kryński, Prezes Zarządu Okręgu
ZNP - Jan Janicki, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicz
nej - Władysław Malewski, poloniści szkół, licealnych i tech
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go, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, placówek kulturalnych.,bi
bliotekarze, księgarze, dziennikarze i przedstawiciele mło
dzieży studiującej w uczelniach Białegostoku. Łącznie ponad
500 osób wypełniło aulę Studium Nauczycielskiego.
Otwarcia sesji i powołania Prezydium dokonał Prezes Od
działu Towarzystwa - mgr Stanisław Morawski. Władze Zarządu
Głównego Towarzystwa, Delegatów Oddziałów z całego
kraju i
wszystkich zaproszonych gości powitał Wiceprzewodniczący Wo
jewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku mgr Ludwik Ochocki.
W części naukowej wystąpił prof. dr Julian Krzyżanowski, Pre
zes Zarządu Głównego Towarzystwa, członek Polskiej Akademii
Nauk, z referatem na temat: "Nasz dorobek naukowo-literacki ostatniego pięćdziesięciolecia".
Drugi z kolei referat na temat: "Rodowód i aktualne dzie
dzictwo literatury polskiej okresu 1918-1968" wygłosił prof.
dr Kazimierz Wyka, członek Polskiej Akademii Nauk. W części
przedpołudniowej sesji wystąpił również prof. dr Henryk Mar
kiewicz wygłaszając referat na temat międzynarodowego znacze
nia literatury polskiej w dyskusjach ostatniego pięćdziesię
ciolecia.
Przerwy w obradach wykorzystano na zwiedzenie gmachu Stu
dium, pracowni dydaktycznych oraz przygotowanych przez • Dom
Książki, Klub Międzynarodowej Książki i Prasy oraz Przedsię
biorstwo "Ruch" ekspozycji wydawniczych. Prezentowane książ
ki, czasopisma, pocztówki regionalne i foldery można było na
bywać na miejscu.
Po przerwie obiadowej w godzinach 15-18 wystąpił prof.dr
Czesław Zgorzelski, wygłaszając referat pt.: "Zasługi narodo
we poezji polskiej w okresie pięćdziesięłiolecia I9I8-I968" i
na zakończenie części naukowej Zjazdu wystąpił doc.dr Stefan
Treugutt z odczytem na temat: "Dramaturgia polska w latach
1:918- 1968".

Tego samego dnia wieczorem odbyło się spotkanie towarzys
kie zorganizowane przez Dyrekcję i Ognisko ZNP II Studium Nau
czycielskiego.
Sam Zjazd, który obradował dnia 28 września w lokalu Wo
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zajął się per
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popularyzatorską. Zebranie zagaił prof,dr Eugeniusz Sawrymo
wie z. W dalszym toku zebrania powołano przewodniczących Zjaz
du: Prezesa Oddziału w Olsztynie - mgra Jadwigę Lindner i Pre
zesa Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim mgra Michała Fidelusa.
Po zatwierdzeniu przez Zjazd porządku zebrania przystą
piono do realizacji programu wynikającego z IY rozdziału, parag. 19-25 "Statutu Towarzystwa Literackiego im.Adama Mickie
wicza". Odczytano protokoł z gdańskiego Zjazdu Towarzystwa,
sprawozdanie z działalności między zjazdami, protokoł Komisji
Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie-absolutorium ustępujące
mu Zarządowi Głównemu. Następnie doc. dr Zbigniew GoLmskŁ Wy
głosił referat programowy na temat: "Problemy popularyzacji
nauki".
Po przerwie w obradach rozwinęła się dyskusja,w której ko
lejno brali udział: dr Izabela Lewańska /Opole/, mgr Ryszard
Karpowicz /Częstochowa/, prof. Józef Mikołajtis/Częstochowa/,
prof.dr Eugeniusz Sawrymowicz /Zarząd Główny/,
dr Ireneusz
Opacki /Lublin/, doc.dr Jerzy Starnawski /Łódź/, kier.biblioteki w Łomży - Helena Czernek, dr Zbigniew Troczewski /Biały
stok/, mgr Kasper świerzatorski /Kraków/, dr ^ffliard Wojciechow
ski /Warszawa/, doc.dr Edmund Jankowski /Zarząd Główny/,prof.
dr Zdzisław Libera /Zarząd Główny/, prof.dr Janina KulczyckaSaloni /Zarząd Główny/, dr Stanisław świrko /Zarząd Główny/,
mgr Czesława Szetela /Rzeszów/ i doc.dr Z. Goliński /Zarząd
Główny/.
Wypowiedzi dyskutantów dotyczyły:
1. konieczności wzmożenia wymiany doświadczeń między środo
wiskami polonistycznymi;
2. rozszerzenia kręgów zainteresowań literaturą dawną i współ
czesną;
3. informowania środowisk nauczycielskich o najnowszych osiąg
nięciach w dziedzinie nauki o literaturze;
4. przyczyn zainteresowania nauczycieli i pracowników oświa
towych problemami literatury współczesnej;
5. możliwości naukowych i popularyzatorskich Towarzystwa;
6. wiązania pracy oddziałów z ich regionem, środowiskiem;
7. zwiększenia liczby członków Towarzystwa;
8. propozycji zrzeszenia w Towarzystwie wszystkich polonistów;
9* utrzymania więzi oddziałów z ośrodkami uniwersyteckimi i
Instytutem Badań Literackich, między • kręgami' nauczycielipolonistów a ośrodkami naukowymi;
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10. aktywizacji naukowej członków Towarzystwa /współpraca z
czasopismami polonistycznymi m.in. "Rocznikiem” Towarzys
twa, przyczynkarskie prace naukowe, popularyzacja wiedzy
polonistycznej/;
11* organizowania obok pojedyńczych odczytów i ich. cykli rów
nież innych, imprez naukowych;
12. wpływu Towarzystwa na program szkolny, szczegó&Lnie w za
kresie doboru lektury dla młodzieży. '
Szczególnie żywą polemikę wywołało "Zagajenie
dyskusji
zjazdowej" doc. Zbigniewa Golińskiego.Prelegent przeprowadził
gruntowną ocenę podstawowych zadań i celów sformułowanych w
statucie Towarzystwa i stwierdził, iż statut ten, zredagowany
w XIX w., jest w obecnej rzeczywistości w niektórych punktach
zdezaktualizowany. Główny cel Towarzystwa leży - zdaniem re
ferenta - nie w pracach naukowych - Towarzystwo nie ma ku te
mu odpowiednich możliwości organizacyjnych i finansowych lecz przede wszystkim w popularyzacji najnowszych osiągnięć
nauki o literaturze.
7/ szerokiej dyskusji, jaka się rozwinęła na ten temat,za
bierało głos kilku mówców.
Prof. Eueeniusz Sawrymowicz wyraził opinię, iż wysuwanie
na pierwszy plan działalności naukowej Towarzystwa byłoby dub
lowaniem prac uniwersytetów i instytutów specjalnie do tego
powołanych i za główne zadanie Towarzystwa uznał akcję odczy
tową, co nie wyklucza jednak możliwości inicjowania i prowa
dzenia badawczych prac naukowych, szczególnie o charakterze
regionalnym.
Prof. Zdzisław Libera na czoło najważniejszych zadań To
warzystwa wysunął akcję odczytową, dodał przy tym,iż dużą ro
lę w aktywizacji Towarzystwa mogłaby odegrać ściślejsza współ
praca z Biblioteką Narodową i Muzeum Adama Mickiewicza w War
szawie.
Doc. Edmund Jankowski polemizował z tezą doc. Golińskiego
negującą postanowienia statutu Towarzystwa, zalecające prowa
dzenie badań naukowych. Mówca podkreślił również doniosłą ro
lę akcji odczytowej Towarzystwa zaznajamiającej Członków
z
osiągnięciami naukowymij i przekładającej hermetyczny język
naukowy na język społecznie zrozumiały.
W obronie działalności naukowej Towarzystwa wypowiedziała
się również prof. Janina Kulczycka-Saloni, która jednocześnie
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rzenia za pośrednictwem Towarzystwa drogi przekazu myśli po
lonistycznej z ośrodków naukowych do szerokich mas odbiorców.
Analogiczne stanowisko zajął dr Stanisław Świrko. Nie ne
gując konieczności akcji popularyzacyjnej stwierdził,iż w roz
ległej dziedzinie nauki o literaturze jest dosyć miejsca za
równo dla katedr uniwersyteckich czy Instytutu Badań Literac
kich, jak i dla Towarzystwa im. A.Mickiewicza i zaznaczył przy
tym, że prace naukowe Członków winny znaleźć swe stałe miej
sce w "Roczniku".
Inne głosy dyskutantów pokrywały się w zasadzie ze zre
ferowanymi tu opiniami.
Zgłoszono też projekt wycieczki śladami Adama Mickiewi
cza, mówiono o trudnościach finansowych i organizacyjnych Za
rządu Głównego, wystąpiono z propozycją zorganizowania kolej
nego zjazdu statutowego w Piotrkowie Trybunalskim /wniosek
złożyli delegaci oddziału z tego miasta/.Propozycję przyjęto.
Z kolei dr Ryszard Wojciechowski przedstawił
wniosek o
przyznanie tytułu honorowego członka Towarzystwa prof.drlTanciszkowi Bielakowi i prof.' dr. Leonowi Płoszewskiemu. Obydwa
wnioski zostały przyjęte przez aklamację i uzupełnione propo
zycją wysłania do obu członków honorowych telegramów następu
jącej treści:
"Mamy zaszczyt zawiadomić, że Zjazd Delegatów
Oddziałów
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, obradujący w
dniu 28 września 1968 r. w Białymstoku, w uznaniu zasług Pana
Profesora dla rozwoju nauki o literaturze polskiej nadał Mu
tytuł honorowego członka Towarzystwa".
Następnie przewodnicząca Zjazdu, Jadwiga Lindner, odczy
tała listę proponowanego składu Zarządu Głównego i Komisji Re
wizyjnej. Skład Zarządu i Komisji został przyjęty jednogłoś
nie.
W wolnych wnioskach zaproponowano i uzasadniono powody
likwidacji oddziałów w Inowrocławiu i Koszalinie.Wniosek przy
jęto przy czterech głosach wstrzymujących się.
Przedstawi
ciel oddziału w Krakowie przedstawił propozycję wydania popu
larnonaukowych rozprawek historycznoliterackich.
W imieniu zebranych i Prezydium Zarządu Głównego wystąpi
ła dr Izabela Lewańska, która podziękowała organizatorom Zjaz-
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du za przygotowanie tej interesującej imprezy, Prof. dr Euge
niusz Sawrymowicz podsumowując obrady podziękował dyskutantom
za udział w pracach. Zjazdu, zapewniając, że Zarząd Główny po
traktuje głosy w dyskusji jako wytyczne do pracy Prezydium.
Poinformował również zebranych o decyzji plenum Zarządu Głów
nego w sprawie organizowania corocznych, zjazdów Prezesów Za
rządów Oddziałów. Podziękował też przedstawicielom środowis
ka białostockiego za stworzenie warunków umożliwiających spraw
ny przebieg imprezy, a Pani Lindner i Panu Fidelusowi za prze
wodniczenie obradom.
Opuszczając gościnne progi Wojewódzkiej Biblioteki Publi
cznej Goście otrzymali upominki książkowe okazyjnie dedykowa
ne Im, a ufundowane przez Białostockie Towarzystwo Kultury i
Wydział Kultury Miejskiej Rady Narodowej.
Tuż po zakończeniu obrad delegaci udali się do Muzeum w
ratuszu, w którym zwiedzili bardzo interesującą i aktualnie
eksponowaną wystawę fresków z Supraśla.
"Wystawa - jak stwierdził przewodnik - po raz pierwszy za
prezentuje wszystkie zachowane fragmenty unikalnych malowideł
ściennych, uratowanych z ruin obronnej cerkwi w Supraślu
i
pieczołowicie odrestaurowanych... Freski z Supraśla stanowią
dziś jeden z nielicznych w Polsce przykładów malowideł ścien
nych o tradycjach bizantyjskich”.
W godzinach popołudniowych Delegaci zwiedzali Białystok.
Przewodnikiem był mgr Józef Dańkowski. Wieczorem goście, uprzednio zaproszeni przez Dyrekcję Teatru im. A. Węgierki, udali się na przedstawienie sztuki G.B.Shawa "Żołnierz i boha
ter”.
W trzecim dniu imprezy Delegaci udali się na wycieczkę po
Białostocczyźnie przygotowaną przez Zarząd Białostockiego To
warzystwa Kultury. Trasa wycieczki, podczas której przewodni
kiem był dr Zbigniew Troczewski, prowadziła przez Choroszcz,
Jeżewo, Wiznę, Nowogród i Łomżę. Dr Z.Troczewski mówiąc o za
bytkach Ziemi Białostockiej zwracał uwagę na te z nich, które
w sposób szczególny mogą zainteresować polonistów.Z wymienio
nymi miejscowościami - jak stwierdził - związane są m.in. ta
kie postacie, jak Łukasz Górnicki, Feliks Bernatowicz,Zygmunt
Gloger, Adam Chętnik... Zej szczególnym zainteresowaniem zwie
dzano bogaty w zabytki kultury ludowej, skansen kurpiowski w
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bogate zbiory tego muzeum z zakresu nabytków drewnianego bu
downictwa kurpiowskiego.
Szczególnie serdecznie podejmowani byli Delegaci w Łomży
przez Przewodniczącego Wydziału Kultury Miejskiej Rady Naro
dowej, który towarzyszył wycieczce po Ziemi Łomżyńskiej, oraz
przez Kierowniczkę Miejskiej Biblioteki Publicznej,Helenę Cfeernek. Zwiedzanie Łomiży było ostatnim punktem programu Walnego
Zjazdu Delegatów.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że zaprezentowana w
niniejszym artykule impreza wywołała oży.vione dyskusje, była
bowiem jednym z najważniejszych, wydarzeń w życiu kulturalnym
Białegostoku. Nawiązywano do niej w różnych okolicznościach i
z wielu okazji. Dla przykładu zacytuję krótki fragment artyku
łu pt.s "Uroczyste obchody wielkich rocznic" /"Gazeta Biało
stocka" 1968 nr 290 s. 4/*
J

"Właśnie w Białymstoku zorganizowano ogólnopolską
sesję
naukową pod hasłem "50 lat literatury polskie j'% w której wzię
li udział wybitni naukowcy Polskiej Akademii Nauk. Temat ten
podjęli prelegenci Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i inne or
ganizacje społeczne w naszym mieście".
A więc nie tylko społeczny rezonans imprezy Towarzystwa,
część naukowa Zjazdu została już nawet wykorzystana w pracy
placówek kulturalnych i oświatowych nad upowszechnianiem do
robku litoratuiy polskiej ostatniego pięćdziesięciolecia.

