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P y t a n i e : Panie Profesorze, w Tow arzystw ie L iterackim im. A da
ma Mickiewicza istnieje powszechna opinia, że jest Pan jednym z n a j
starszych jego członków — czy tak jest istotnie? — i czy mógłby Pan
podać datę roczną swego w stąpienia do tej zasłużonej placówki naukowej?
Odpowiedź:
Chyba tak jest rzeczywiście. W stąpiłem do Towa
rzystw a Literackiego we Lwowie w roku 1912, tj. przeszło sześćdziesiąt
lat tem u, razem ze starszym nieco ode mnie kolegą uniw ersyteckim W ła
dysław em Szyszkowskim. Nazwiska nasze znajdują się w spisie członków
Sprawozdania z czynności W ydziału Tow arzystw a Literackiego imienia
Adam a M ickiewicza we Lw ow ie za lata 1911 - 1913.
P: N iew ątpliw ie podana data nie jest początkiem Pańskiego zaintere
sowania się Tow arzystw em — jakie więc przyczyny czy okoliczności po
przedziły w stąpienie Pana w jego szeregi?
O: Przyczyna była istotna. W pierwszych latach swego życia straci
łem oboje rodziców i wychow ywałem się u swego wuja, Józefa Słotw ińskiego, który był polonistą i dyrektorem gim nazjum w Jaśle oraz człon
kiem Tow arzystw a Literackiego im. A. Mickiewicza. W roku 1912 w uj
przeszedł właśnie na em eryturę i podarował mi wówczas wszystkie tom y
„Pam iętnika L iterackiego” począwszy od 1902 r. Postanow iłem pójść
w ślady w uja i w stąpiłem do Tow arzystw a. Byłem w tedy na drugim roku
studiów uniw ersyteckich.
P: K tóry z ówczesnych profesorów lwowskich, działających czynnie
w Tow arzystw ie, w yw arł najw iększy w pływ na Pana i dlaczego?
O: Prezesem Tow arzystw a Literackiego był wówczas prof. Józef K al
lenbach. Byłem słuchaczem jego sem inarium i pod jego kierunkiem przy
gotowywałem ćwiczenia i w ybrane tem aty sem inaryjne. Z tych też wzglę
dów w pływ prof. K allenbacha na mnie był stosunkowo największy. S pra
wy te zaważyły oczywiście na moim uczestnictw ie w Towarzystwie.
P: Czy charakter ówczesnego Tow arzystw a Literackiego różnił się,
zdaniem Pana, od profilu obecnej naszej organizacji i w czym widziałby
Pan zasadnicze różnice?
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O: Główna różnica polegała na tym , że działalność ówczesnego Towa
rzystw a Literackiego ograniczała się przew ażnie do Lwowa i m iast n aj
bliższych. Naw et K raków nie posiadał w owe czasy oddziału Tow arzyst
wa. Zarząd Główny Tow arzystw a, zw any w tedy W ydziałem, koncentrow ał
swe w ysiłki przede w szystkim na w ydaw aniu „Pam iętnika L iterackiego”
oraz na organizow aniu prelekcji na w spom nianym już, szczupłym terenie
Lwowa i okolic. Jeśli jednak chodzi o przynależność członkowską do
Tow arzystw a, to zakres ten, choć ilościowo skrom niejszy, był chyba jed
nak znacznie bogatszy niż w obecnej naszej organizacji.
Do Tow arzystw a należeli wówczas nie tylko poloniści ale również pra
cownicy naukow i lub tylko m iłośnicy z innych dziedzin k u ltu ry narodowej
i to tak z k raju jak i z zagranicy. Dla przykładu można wym ienić takie
nazw iska jak na przykład Daw id Abram owicz ze Lwowa, A leksander B rüc
k ner z Berlina, Zygm unt Celichowski z K órnika pod Poznaniem , Ignacy
Dem bowski ze Lwowa (przewodniczący Rady K rajow ej), Stanisław Dobrzycki z Fryburga, Stanisław Pigoń z Prokocim ia, Roman Pollak z Orłow ej (Śląsk Cieszyński), Stanisław Ptaszycki z Petersburga, Kazimierz
Sław iński z Łodzi, hr. Zdzisław Tarnow ski z Dzikowa, Zygm unt Zaleski
z W arszawy, Stanisław Z athey z K rakow a itp.
Praw a członków Tow arzystw a m iały rów nież dyrekcje różnych gim
nazjów, bibliotek i organizacji, a wśród nich M uzeum Adama M ickiewi
cza w P aryżu czy naw et ,,the Polish Daily Zgoda” z Chicago. Nie bez zna
czenia był też liczny udział w szeregach Tow arzystw a młodzieży studen
ckiej.
W sum ie lista członków Tow arzystw a np. w latach 1911 - 1913 wynosiła
około 350.
P: Ja k przedstaw ia się P ańska przynależność do Tow arzystw a L ite
rackiego w okresie I w ojny światow ej?
O: Po w ybuchu w ojny św iatow ej i zajęciu Lwowa przez w ojska ro
syjskie (wrzesień 1914 r.) działalność Tow arzystw a Literackiego im.
A. M ickiewicza została oczywiście zawieszona. W yjechałem wówczas z ro
dziną do W iednia i tam , dzięki poparciu rektora U niw ersytetu Lwowskie
go prof. K azim ierza Twardowskiego, zapisałem się na IV rok studiów uni
w ersyteckich. W 1915 r. zostałem zmobilizowany do arm ii austriackiej
w służbie pozafrontow ej i przez 2 lata pełniłem funkcję kierow nika kan
celarii w obozie dla internow anych Serbów w Górnej A ustrii.
P: K iedy ukończył Pan studia wyższe i czy tem at Pańskiej pracy
doktorskiej miał jakiś związek z Tow arzystw em L iterackim im. A. Mic
kiewicza?
O: Po pow staniu Odrodzonego P aństw a Polskiego w stąpiłem do arm ii
polskiej, a później uzyskałem w 1918 r. urlop na dokończenie wyższych
studiów. Czas ten w yzyskałem na uzupełnienie i popraw ienie m ojej roz
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praw y sem inaryjnej w U niw ersytecie Lwowskim pt. : „Prace historyczne
Adam a M ickiewicza”, która została przyjęta jako praca doktorska. Po
złożeniu obowiązujących egzaminów uzyskałem w m aju 1919 r. dyplom
doktorski.
P: K iedy i gdzie rozpoczął Pan Profesor swą pracę pedagogiczną i po
lonistyczną?
O: Pracę pedagogiczną i polonistyczną rozpocząłem w Siedlcach we
w rześniu 1919 r., tuż po zdemobilizowaniu mnie z arm ii polskiej, w P ań 
stw ow ym Gim nazjum Ogólnokształcącym im. H etm ana Stanisław a Żół
kiewskiego.
P: Czy mógłby Pan Profesor scharakteryzow ać pokrótce pierwszy
okres tej pracy?
O: Owszem. W arunki pracy w pierwszych latach były bardzo trudne,
szczególnie z powodu braku odpowiedniego budynku szkolnego. G im na
zjum mieściło się w kam ienicy czynszowej adaptow anej dla potrzeb szkol
nych. Poważne trudności powodował również brak odpowiednio w ykw a
lifikow anej kadry pedagogicznej. Nauczycieli z wyższym w ykształceniem
było zaledwie kilku, większość m iała ukończone jedynie studia średnie.
G im nazjum składało się z 2 oddziałów: m atem atyczno-przyrodniczego
i hum anistycznego. D yrektorem gim nazjum był Mieczysław Asłanowicz,
chemik z w ykształcenia, cieszący się uznaniem młodzieży i bardzo życz
liw y wobec wszystkich nauczycieli. K ierow ał przede wszystkim klasam i
m atem atyczno-przyrodniczym i, natom iast cały dział hum anistyczny, spra
w y pedagogiczne i polonistyczne — wszystko to spoczywało na mojej
głowie. O trzym ałem przy tym duży przydział zajęć szkolnych w wyższych
klasach gim nazjalnych (V - VIII), opiekę nad biblioteką nauczycielską
i uczniowską oraz nad redagow anym w gim nazjum czasopismem uczniow
skim „K u św iatłu”. Po dwóch miesiącach pracy doszły nowe obowiązki:
prowadzenie kursów m aturalnych dla osób wojskowych i byłych wojsko
wych.
Praca ta w sumie zajm owała cały dzień i kończyła się nierzadko
o godz. 9 wieczór; nie dawała przy tym korzyści m aterialnych, gdyż był
to okres pogłębiającej się stale inflacji ówczesnej m arki polskiej.
W roku 1923 dokonano form alnego podziału szkoły na dwa odrębne
gim nazja: m atem atyczno-przyrodnicze im. Stanisław a Żółkiewskiego,
obejm ujące 8 klas, i hum anistyczne im. Bolesława Prusa, liczące klas 11.
O trzym ałem wówczas nom inację na dyrektora gim nazjum im. B. Prusa.
P: Czy w okresie pobytu Pańskiego w Siedlcach były organizowane
jakieś form y pracy naukow ej i popularyzacyjnej zbliżone do działalności
obecnego Tow arzystw a Literackiego?
O: Były i naw et liczne, chociaż nie pod bezpośrednim patronatem To
w arzystw a Literackiego. Akcja odczytowa rozpoczęła się już w 1921 r.
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w ram ach Tow arzystw a Nauczycieli Szkół Wyższych. Odczyty były pu
bliczne i bezpłatne, wygłaszane bezinteresow nie przez prelegentów m iej
scowych i przyjezdnych. W spomnieć tu można przykładowo o prelek
cjach: Bolesław Gawęcki, „Filozofia teoretyczna B. P ru sa ”; Adam K ry ń 
ski, „Język ojczysty a wychow anie m łodzieży”; Romana Pachucka,
polonistka z gim nazjum żeńskiego im. K rólow ej Jadw igi, wygłosiła kil
ka odczytów z zakresu historii lite ra tu ry polskiej.
W listopadzie 1932 r. pow stała w Siedlcach z m ojej inicjatyw y przy
m iejscow ym Kole TNSW oddzielna Sekcja Polonistyczna, która w kw iet
niu 1933 r. przekształciła się w Podlaskie Koło Polonistów z siedzibą
w Siedlcach. Koło to zrzeszało polonistów północnej części Okręgu Szkol
nego Lubelskiego, a m ianowicie pow iaty: Biała Podlaska, Leśna Podlaska,
Łuków, Międzyrzecz, Radzyń, Siedlce, Sokołów, Węgrów. K ierow nictw o
Koła powierzono mnie.
Podlaskie Koło Polonistów dzieliło się na dwie sekcje: 1. nauczycieli
szkół średnich i zawodowych, 2. szkół powszechnych. Ogółem zrzeszało
26 polonistów, w tym 12 z Siedlec. U trzym yw ało ono stałe kontakty z To
w arzystw em Przyjaciół Nauk w L ublinie oraz z K lubem Polonistów
w W arszawie i organizowało akcję odczytową. Dla przykładu można w y
mienić kilka odczytów: W. Szyszkowski, „Zainteresow ania literackie dzie
ci i m łodzieży”; J. Saloni, „Jak realizuję nowy program w kl. I-e j” ; Adamówna, „T eatr szkolny” itp. W roku 1934 Podlaskie Koło Polonistów
przygotow ało w Siedlcach specjalną uroczystość na uczczenie setnej rocz
nicy w ydania Pana Tadeusza i in. (por. „Pam iętnik L ubelski” t. 2, Lublin
1935, s. 324).
W roku 1936 członkowie Koła wzięli żywy udział w referatach i lek
cjach pokazowych zorganizow anych w W arszawie. K uratorium Okręgu
Szkolnego Lubelskiego wysoko oceniło pożyteczną działalność Koła dając
tem u w yraz w okólniku z dnia 3 m arca 1936 r. (por. „Polonista”, W arsza
wa 1936, zesz V, s. 127 - 128).
Akcja odczytowa prow adzona przez Podlaskie Koło Polonistów przy
pom ina więc mocno obecną działalność odczytową Tow arzystw a L iterac
kiego im. A. M ickiewicza. Dodać przy tym w arto, iż referenci byli często
rzeczyw istym i członkami Tow arzystw a Literackiego, a ich słuchacze pre
num erow ali z reguły „Pam iętnik L iterack i”.
W roku 1937 powstało Tow arzystw o Polonistów Rzeczypospolitej Pol
skiej, z którym Podlaskie Koło nawiązało bezpośredni kontakt stając się
aktyw nym jego oddziałem.
P: Czy członkowie Podlaskiego Koła Polonistów brali udział w zjaz
dach ogólnokrajowych?
O: Tak, chociaż nie wszyscy, pam iętać bowiem trzeba, że przed wojną
niełatw o było o delegację służbową i na zjazdy jechało się zazwyczaj na

Dr S ta n is ław R u tk o w s k i

— 153 —
w łasny koszt. Pam iętam osobiście takie zjazdy jak I Ogólnopolski Zjazd
Polonistów w W arszawie w 1924 r. i II Ogólnopolski Zjazd Polonistów
w K rakow ie w 1930 r., poświęcony czterechsetnej rocznicy urodzin J. Ko
chanowskiego, czy wreszcie Zjazd Naukowy we Lwowie w 1935 r., zor
ganizow any przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza z okazji
200-lecia urodzin Ignacego Krasickiego, w którym z Koła Podlaskiego
wzięło udział aż 8 polonistów.
B rałem też udział w im ieniu Koła Siedleckiego w II W alnym Zgrom a
dzeniu Tow arzystw a Polonistów RP, które odbyło się w W arszawie
w 1938 r. Pow ołany zostałem wówczas na członka Zarządu Głównego To
w arzystw a.
P: W czym widzi Pan Profesor główną przyczynę stosunkowo małej
aktyw ności Tow arzystw a Literackiego im. A. Mickiewicza w terenie
w okresie 20-lecia m iędzywojennego?
O: Tow arzystw o L iterackie prowadziło w owym czasie przede w szyst
kim prace ściśle naukowe, natom iast pracę dydaktyczną i popularyzacyjną
organizow ały szczególnie Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, a pó
źniej także Tow arzystw o Polonistów RP, m ające na ten cel poważne fun
dusze i bezpośrednio powiązane organizacyjnie z M inisterstw em WRiOP
1 poszczególnymi kuratoriam i. Często jednak zdarzało się, iż prelegentam i
TNSW czy Tow arzystw a Polonistótw RP byli jednocześnie członkowie
Tow arzystw a Literackiego im. A. Mickiewicza.
P: Gdzie przebyw ał Pan w okresie okupacji hitlerow skiej?
O: W ojna polsko-niem iecka zastała mnie w Siedlcach. Po zam knięciu
przez hitlerow ców gim nazjów siedleckich nauczyciele miejscowi, w tym
również i ja, podjęli akcję nauczania tajnego. W latach 1940 - 1941 byłem
kilkakrotnie aresztow any przez Niemców i przetrzym yw any jako za
kładnik. W końcu 1941 r. w yjechałem do W arszawy i zamieszkałem u cór
ki na Saskiej Kępie. Uczyłem wówczas w szkole handlow ej (szkoły zawo
dowe nie podlegały zamknięciu) oraz uczestniczyłem w tajnym nauczaniu.
Pow stanie w arszaw skie zastało mię na Pradze, udziału w nim nie brałem.
P: K iedy powrócił Pan Profesor do Siedlec i jak kształtow ała się praca
pedagogiczna i dydaktyczna w pierwszym okresie po wojnie?
O: Do Siedlec powróciłem około 15 w rześnia 1944 r. Miasto było zni
szczone, a gim nazjum B. P rusa spalone. Trzeba było zaczynać wszystko
od nowa. W ocalałych budynkach pryw atnych zorganizowano Liceum
Ogólnokształcące i Pedagogiczne. Nauka z braku lokalu odbywała się na
2 zmiany: rano Liceum Pedagogiczne, po południu — Ogólnokształcące.
Odbudowa dawnego gim nazjum a obecnego Liceum B. Prusa trw ała do
1951 r.
P: Czy po ostatniej w ojnie odrodziło się w Siedlcach Podlaskie Koło
Polonistów?
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O: N iestety nie. Nowy podział adm inistracyjny (Siedlce znalazły się
w woj. w arszaw skim ) i nowe potrzeby powojennego szkolnictwa w ym a
gały nowych form organizacyjnych polonistyki. Tuż po wojnie stworzono
więc w Siedlcach Sekcję Nauczycieli Języka Polskiego przy m iejscowym
Oddziale ZNP, przekształconą następnie na Podsekcję Szkół Licealnych
przy Pow iatow ym Ośrodku D okształcania K adr Oświatowych. Stan ten
p rzetrw ał m niej więcej do 1951 r. 23 kw ietnia 1951 r. wspom niana na po
czątku Podsekcja Szkół Licealnych łącznie z pew ną liczbą nauczycieli-polonistów szkół podstaw ow ych utw orzyła Oddział Siedlecki odrodzone
go po w ojnie Tow arzystw a L iterackiego im. Adama Mickiewicza. Oddział
liczył 35 członków. W skład zarządu Oddziału weszli: S. Rutkow ski (prze
wodniczący), A. Zaw adzka (zastępca przewodniczącego), I. W ojewódzki
(sekretarz), M. Grabow ska (zastępca sekretarza), A. Jam rozik (skarbnik),
A. M ajorowa (zastępca skarbnika), F. Stalkow ska, A. M uszyńska i J. Giebieniowa stw orzyły K om isję Rew izyjną.
Nowo pow stały Oddział oparł swą działalność na comiesięcznych ze
braniach, na których om awiano realizację program u języka polskiego.
U trzym yw ano też ścisły kontakt z W ojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania
K ad r Oświatowych. Zarząd O ddziału zorganizował w krótce akcję odczyto
wą korzystając z w ybitnej pomocy Zarządu Głównego Tow arzystw a zwła
szcza m gra P. Bagińskiego. Szczególnym powodzeniem wśród nauczycieli
i młodzieży cieszyły się cykle odczytowe dla m aturzystów organizowane
corocznie wczesną wiosną. M iały one uznanie nie tylko w Siedlcach, przy
jeżdżała na nie młodzież rów nież z Sokołowa Podlaskiego, Mińska Mazo
wieckiego i Mrozów.
Oddział Siedlecki Tow arzystw a naw iązał też ścisły kontakt z redak
cjami: „Polonistyki” (wkrótce zostałem pow ołany do K om itetu R edakcyj
nego tego czasopisma) i „Języka Polskiego” zachęcając nauczycieli i sta r
szą młodzież licealną do prenum erow ania tych czasopism.
Z akcji odczytow ych z racji jubileuszów literackich wskazać trzeba na
udział Oddziału Siedleckiego w im prezach „Roku M ickiewiczowskiego”
(1955), organizow anych przez Zarząd Główny Tow arzystw a Literackiego
oraz na zorganizow anie w Siedlcach w 1960 r. aż dwóch sesji historyczno
literackich poświęconych twórczości M arii K onopnickiej i Jan a K aspro
wicza.
Przy realizow aniu tej szeroko zakrojonej akcji odczytowej Oddział
Siedlecki Tow arzystw a korzystał ze stałej w spółpracy z m iejscowym Do
m em K ultury.
Z obszernej listy odczytów wygłoszonych w Oddziale Siedleckim
w okresie dziesięciolecia 1951 - 1961 w arto dla przykładu podać choćby
kilka:
1951 r. Z. Libera, „Jakub Jasiński — poeta rew olucjonista”; 1952 —
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E. Sawrym owicz, „«Beniowski» Słowackiego na tle prądów em igracji”;
1953 — H. Bereza, ,,0 «Pam iątce z Celulozy»” ; 1954 — P. Bagiński, „Te
m atyka instrukcji program ow ej języka polskiego dla klas V - X I ” ; 1955
— S. Pigoń, „Jak tw orzył Mickiewicz” ; 1956 — W. Słodkowski, „«Syzy
fowe prace» na tle lek tu ry «Dzienników» Żeromskiego” ; 1957 — J. Z. J a 
kubowski, „Twórczość poetycka Stanisław a W yspiańskiego”; 1958 —
B. Wieczorkiewicz, „O języku W iecha” ; 1959 — Z. Goliński, „K rasicki
o sobie” ; 1960 — K. K rejči (Czechosłowacja), „«Pan Balcer w Brazylii»
na tle rozw oju poem atu realistycznego w literaturze czeskiej i polskiej”;
1961 — C. Zgorzelski, „Jak czytać poezję współczesną” i in. (pełny wykaz
odczytów znajdą Czytelnicy w „Pam iętniku L iterackim ”, rocznik 53,
zesz. 3, W rocław 1962, s. 335 - 336).
P: W którym roku przeniósł się P an Profesor z Siedlec do W arszawy?
O: W roku 1961 przeszedłem na em eryturę i w związku z tym przenio
słem się bliżej swej rodziny, do W arszawy.
P: Czy po wyjeździe do W arszawy zerw ał Pan swe kontakty z Od
działem Siedleckim?
O: Nie. Prow adziłem Oddział Siedlecki jako jego przewodniczący do
końca 1962 r., a potem, w m iarę możliwości i zdrowia, opiekowałem się
nim dojeżdżając co pew ien czas do Siedlec.
P: Ja k w ytłum aczyć fakt, że tak dobrze działający i zasłużony Od
dział Siedlecki upadł w kilka lat po Pańskim wyjeździe do W arszawy?
O: Je st to zjawisko sm utne ale chyba ogólnopolskie: brak jest niekiedy
ludzi, którzy by z zam iłowaniem ale bezinteresow nie poświęcali się pracy
kulturalno-społecznej. Po moim odejściu przewodnictwo Oddziału Sie
dleckiego objął długoletni sekretarz Ignacy Wojewódzki, który jednak po
roku m usiał się wycofać z pracy ze względu na zły stan zdrowia. Po nim
objął prezesurę Oddziału Ryszard Karpowicz, lecz po 2 latach przeniósł
się do Częstochowy. Zabrakło wówczas odpowiedniego kierownika, praca
w Oddziale zaczęła podupadać, aż wreszcie zam arła całkowicie.
P: Czy nie uw aża Pan, że Oddział Siedlecki powinien być reaktyw o
wany?
O: Ja k najbardziej. Oddział Siedlecki Tow arzystw a Literackiego po
prostu potrzebny jest dla życia kulturalnego społeczeństwa Siedlec, w tym
szczególnie dla młodzieży miejscowej. Ma przy tym za sobą bogatą tradycję
sięgającą jeszcze dwudziestolecia międzywojennego oraz niezbędne ku
tem u w arunki lokalowe. Potrzebni są jedynie ludzie dobrej woli i rzetelni
społecznicy. Sam impuls odrodzenia Oddziału musi też wyjść od społe
czeństwa siedleckiego. Wierzę, iż nastąpi to wcześniej lub później.
P: J a k przedstaw ia się udział Pana Profesora w Tow arzystw ie L ite
rackim po zam ieszkaniu w W arszawie?
O: Przeniesienie się do W arszawy umożliwiło mi wzięcie bezpośred
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niego udziału w pracach Zarządu Głównego Tow arzystw a, do którego
zostałem powołany w 1961 r. i w spółpracuję z nim czynnie do chwili obec
nej. W roku 1962 przyjąłem też funkcję zastępcy przewodniczącego w Od
dziale W arszaw skim Tow arzystw a i pełniłem ją do roku 1972.
P: Czy mógłby P an wskazać na ważniejsze swe prace dla Tow arzystw a
Literackiego, podjęte już po przeniesieniu się do W arszawy?
O: Sądzę, iż przyczyniłem się do założenia Oddziału terenow ego dla
województwa w arszaw skiego z siedzibą w Rem bertowie. B rałem też
udział, razem z panią M arią K notthe, Anielą Zawadzką, Jan in ą Pichalską
i M arią Nogaj, w przygotow aniu elaboratu pt.: „Uwagi dotyczące realiza
cji nowego projektu program u języka polskiego w liceach ogólnokształcą
cych i w szkołach podstaw ow ych”. P ro jek t ten, złożony w im ieniu Towa
rzystw a Literackiego, spotkał się z pochlebną opinią M inisterstw a
Oświaty.
O cotygodniowych zebraniach sobotnich Zarządu Głównego wspomi
nam jedynie ogólnikowo, jest to bowiem mój trad y cy jn y ,,chleb po
w szedni” dla dobra Tow arzystw a i własnego.
D ziękuję serdecznie P anu Profesorow i za w nikliw ą i szczegółową opo
wieść o czasach daw nych i dniu współczesnym. W dziejach tych odbija
się jak w zw ierciadle fragm ent długoletniej i chlubnej historii Tow arzy
stw a Literackiego im. Adam a Mickiewicza, którą tw orzym y wszyscy swym
członkowskim trudem .
W im ieniu Zarządu Głównego i Redakcji „Rocznika” składam Panu
Profesorow i szczere życzenia dobrego zdrowia i dalszej owocnej pracy dla
Tow arzystw a.

