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WYKAZ ODCZYTÓW 
WYGŁOSZONYCH W ODDZIAŁACH TOWARZYSTWA 

W OKRESIE OD 1 LIPCA 1986 DO 31 GRUDNIA 1987 ROKU

Na podstaw ie spraw ozdań Oddziałów zestaw iła Zofia Dąbrowska

1. BIAŁA-PODLASKA, 16 czł., 5 odcz.
J. Gałecki: „T eatr W itkacego”
Sesja naukow a 18 -19 V 1987 r. zorganizow ana w stulecie śm ierci J. I. K ra 
szewskiego:
S. Burkot: „Prom eteusz, T yrte j, Syzyf”
E. Polanow ski: „Jubileusz J. I. Kraszewskiego jako w yraz społecznej r o l i  p i 
sarza w polskim  życiu literack im ”
M. Łojek: ,.J. I. K raszew ski jako badacz twórczości J. Kochanowskiego”
E. Ihnatowicz: ,,J. I. K raszew ski i fan ta sty k a”

2. BIAŁYSTOK, 43 czł., 9 odcz.
W'. Boguska: „Język polski jako nośnik w artości wychowawczych”, „Ethos do
mu wT litera tu rze  po lsk iej”, „Motywy średniow iecza we współczesnej poezji”, 
„A ntyk w poezji po lskiej”
B. K ryda: „K onteksty filozoficzne w nauczaniu lite ra tu ry ”
W. Smaszcz: „Środowisko literack ie B iałegostoku”
Ł. B ielaw ska: „Spraw ozdanie i refleksje nt. sesji naukow ej we W rocław iu 
z okazji setnej rocznicy działalności Tow arzystw a Lit. im. A. M ickiewicza” 
(dwukrotnie)
A. M ierzejewski: „G enialny — niespracow any (Norwid o K raszew skim )”

3. BIELSKO-BIAŁA, 50 czł., 55 odcz.
A. Borowski: „Problem  kontekstów  filozoficznych w  dydaktyce historii l i te ra 
tu ry ”, „P lato i neoplatonizm  w filozofii i w poezji”, „Problem atyka filozoficz
na w kontekście h istorii lite ra tu ry ”, „Plato w szkole średn ie j”, „O n ie trw a
łych i trw ałych w artościach puścizny średniow iecza”, „G atunki lite ra tu ry  śred 
niow iecznej”, „K onteksty filozoficzne w litera tu rze  staropolskiej (Rozmyślania  
M arka A ureliusza, twórczość Seneki)”, „Średniowiecze — in terpretacje . K ro 
niki łacińskie, proza polska, epika poetycka”, „Średniowiecze. G atunki tw ó r
czości lirycznej. In te rp re ta c je”, „Podłoże filozoficzne lite ra tu ry  średniow iecza 
i renesansu”, „Sw. A ugustyn — W yznania ; filozofia renesansu — T. C am pa- 
nella, T. Morus, E razm  z R otterdam u”, „Renesans — hum anizm  — refo rm a
cja, podstaw owe pojęcia”, „A naliza i in te rp re tac ja  w ybranych tekstów  doby 
renesansu”, „B arok — ogólna charak tery styka okresu, stylu oraz stanu  b a 
dań”, „K onteksty filozoficzne XVII w. — K artezjusz i P ascal”, „In te rp re tac ja  
w ybranych wuerszy barokow ych”, „K onteksty filozoficzne lite ra tu ry  — czło
w iek i św iat u P ascala”, „B iblia w7 litera tu rze  staropolsk ie j”, „L itera tu ra  po l
ska — konteksty filozoficzne”, „W prowadzenie do B iblii”, „Biblia a l ite ra tu ra  
sta ropo lska”, „Czy można zrozumieć lite ra tu rę  średniow ieczną?”, „W ybrane liry 
k i średniow ieczne w kontekście łacińskim ”, „Godność człowieka jako tem at 
lite ra tu ry  renesansow ej”, „ In te rp re tac ja  w ybranych utwTorów doby renesansu’*
S. Bortnow ski: „Przybosiow e klucze do Pana Tadeusza”
A. Ferenc: „O studiach orientalistycznych w Polsce”, „O początkach l i te ra 
tu ry  w języku jidysz i jej najw ybitn iejszych przedstaw icielach”
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S. Jaw orsk i: „A w angarda krakow ska”, „Analiza i in te rp re tac ja  w iersza
K. K. Baczyńskiego Spojrzenie”
K. Kosek: „K onfederacja barska w lite ra tu rze  historycznej” (dwukrotnie), 
„K onfederacja barska w litera tu rze  p ięknej” (dwukrotnie), „Elem enty ku ltu ry  
i lite ra tu ry  polskiej w prozie angielskiej J. Conrada-Korzeniow skiego”
J . W. Lachendro: „Z dziejów ziemi oświęcim skiej w dobie renesansu”, „Oświę
cim  — mało znany”
M. T atara : „Rom antyzm  europejski — geneza, cechy isto tne”, „Rom antyzm  
w  Polsce i jego odrębność”
A. W ęgrzyniakowa: „Źródła liryki współczesnej (model liryk i aw angardow ej)”,. 
„S kam ander i A w angarda”, „Poezja Miłosza (dw ukrotnie)”, „Apokalipsa i A r
kad ia”, „Skam ander”, „A w angarda”, „Poezja Drugiej A w angardy”
Sesja „L itera tu ra  polska w 40-leciu”, 11 X I I 1986 r. B ielsko-Biała; 25 III 1987 r. 
Oświęcim
S. G ębala: „D ram at we współczesnej polskiej lite ra tu rze”
J. Jarzębsk i: „Nowe form y w polskjei prozie w spółczesnej”
A. W ęgrzyniakowa: „Najważniejsze tendencje współczesnej liryki polskiej”
L. Dutkiewicz: „Z k a rt literack iej kroniki 40-lecia Bielska B iałej”

4. BYDGOSZCZ, 33 czł., 6 odcz.
J . Bachórz: „Lalka  P ru sa  — propozycja in te rp re tac ji”
E. K otarski: „O litera tu rze  dawnego G dańska”
Z. U ryga: „O poszukiwaniu system u w nauczaniu lite ra tu ry ”
M. Łojek: „Myśl filozoficzna w lite ra tu rze  polskiego Ośw iecenia”
Ł. Szewczyk: „Nazwy własne w Balladach i romansach A. M ickiewicza”
J. Sam bor: „S truk tu ra  języka a myślenie o świecie”

5. CZĘSTOCHOWA, 39 czł., 18 odcz.
J . M ikołajtis: „Paderew ski — patrio ta , polityk, mąż stanu, kompozytor, mów
ca „I. Paderew ski o muzyce Chopina”, „Praw dziw e w ydarzenie we w rze
śniu i październiku 1939 r .”
J . W ójcicki: „C m entarze K ielc” (dwukrotnie), „Twórczość Z. Kossak-Szczuc- 
kiej”
M. K ow alewski: „Psychotronika”, „Rozwój hu tn ic tw a w okręgu częstochow
skim”
T. S tarczew ski: „C m entarz Sw. Rocha i jego zabytki” (dwukrotnie)
L. Je lonek: „Lutnia częstochowska w wolnej Polsce”, „Dzieje Lutni często
chow skiej” (dwukrotnie)
Z. Jaw orsk i: „Życiorysy W. Grabskiego i E. K w iatkow skiego”
E. i H. Czerniawscy: „Życie ku ltu ra lne  i literackie L ub lina”
M. Borys: „Z problem atyki tran slac ji”
J. S tarnaw ski: „J. K leiner — badacz Z. K rasińskiego”
E. Łągiew ka: „Motywy antyczne we współczesnej poezji polskiej”

C. ELBLĄG, 36 czł., 3 odcz.
F. Tomaszewski: „Analiza poezji Cz. M iłosza”
J. K otarska: „L iryka polskiego baroku”
Z. M ocarska-Tyc: „Potęga smaku. O trad y c ji klasy cysty cznej w poezji Z. H er
berta”

7. GDAŃSK, 94 czł., 11 odcz.
E. K otarski: „Kochanowski i m orze”
A. F iu t: „Kim jest Miłosz?”
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A. H utnikiew icz: „Jak  należy czytać Przedwiośnie”
S. F ita: „Stulecie Tow arzystw a Literackiego im. A. M ickiewicza”
A. Bukow ski: „Czterdziestolecie Oddziału Gdańskiego Tow arzystwa Lit.
im. A. M ickiewicza”
J . Bachórz: „Najpracowitszy... W stulecie śm ierci J. I. K raszew skiego”
T. Bujnicki: „Sarm atyzm  w Trylogii”
T. Kostkiewiczowa: „Poetyckie adresy do wrogów na przełom ie X V III i X IX  w .” 
E. N aw rocka: „Iwaszkiewicz i Miłosz w Rzymie. (Analiza w ybranych utw o
rów )”
J. D ata: „W stulecie w ielkich powieści”
Z. L ibera: „I. K rasicki w oczach czytelników końca XX w ieku”

8. GRÓJEC, 74 czł., 12 odcz.
L. Spurek: „Twórczość poetycka Cz. Miłosza”, „Recepcja poezji Cz. Miłosza 
w  szkole podstaw ow ej”
R. Taborski: „C harak terystyka litera tu ry  Młodej Polski”, „L iteratu ra a te a tr ” 
J. M aciejewski: „Główne problem y współczesnej lite ra tu ry  na uchodźstw ie
(1939 - 1985)”, „W ażniejsze insty tucje życia literackiego polskiego wychodźstw a 
po 1939 ro k u ”
J. Z. Brudziński: „T rubadurzy współczesnej lite ra tu ry  po lsk iej”, „Legendy lite 
rack ie  po w ojnie (Bursa, Poświatow ska, S tachura, W ojaczek” (dwukrotnie), 
„G ałczyński jako pieśniarz”
A. Kowalczykowa: „W arszawa rom antyczna” (dwukrotnie)

9. JAROSŁAW , 22 czł., 5 odcz.
Z. J. Nowak: „Dalszy ciąg Pana Tadeusza” (dwukrotnie)
M. Inglot: „C zytając Nie-Boską komedię  K rasińskiego”, „O dram acie rom an
tycznym ”
A. N iew olak-K rzyw da: „Barokowa koncepcja poety i poezji”

!• . KALISZ, 44 czł., 14 odcz.
W ieczór słowno-m uzyczny poświęcony Lechoniowi
H. M olenda: „Towarzystwo L iterackie im. A. M ickiewicza w stuleciu (dwu
krotnie)
K. Poklew ska: „M ickiewiczowskie w ariacje  na horacjańsk i tem at”, „Latarnik
H. Sienkiewicza na nowo odczytany”, „W pływ niem ieckiej myśli i lite ra tu ry  
na wczesną rom antykę polską”
M. Inglot: „Nowe odczytanie Nie-Boskiej komedii”
R. Przybylski: „W pływ em igracji politycznej i zarobkowej na lite ra tu rę”
A. W. L abuda: „Nowe odczytanie Rozdziobią nas kruki,  wrony...”
W. Nowakowska: „Wokół poezji T. Różewicza”, „O najnowszym  wierszu Cz. Mi
łosza”
A. Smuszkiewicz: „L itera tu ra  «science fiction» — jej istota i geneza”
J . Poradecki: „Sonety odeskie Mickiewicza jako rom ans edukacyjny”
J. Brzozowski: „Próba in te rp re tac ji A luszty  w  dzień”

11. KIELCE, 33 czł., 10 odcz.
H. Wolny: „Pan Tadeusz  św iętą księgą Polaków ”, „Zróżnicowanie działu *<Umie- 
jętności» w Program ie nauczania języka polskiego w kl. IV - V III szkoły pod
staw ow ej”, „Pan Tadeusz  — księgą o upadku  Rzeczypospolitej i drodze od
rodzenia m oralnego narodu”, „O pracow anie m etodyczne Pana Tadeusza  dla 
nauczycieli szkół średnich [...]”, „Podstaw y analizy literack iej w szkole”
H. M arkiewicz: Spotkanie au torsk ie

u *
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W. D ybka: „Ozimina W. B erenta — próba in te rp re tac ji”
Sesja naukow a poświęcona twórczości M ickiewicza i stu letn iej h isto rii Towa
rzystw a Literackiego im. A. Mickiewicza, 18X11 1986 r.:
Cz. Zgorzelski: „W sferze liryczności Pana Tadeusza”
S. F ita : „H istoria Tow arzystw a L iterackiego im. A. M ickiewicza”
H. Wolny: „Pan Tadeusz  — św iętą księgą P olaków ”

12. KONIN, 36 czł., 1 odcz.
B. Bakuła: „Em igracje m iędzym orza — próba dialogu”

13. KRAKÓW, 38 czł., 3 odcz.
J. Błoński: „Kurka Wodna  albo kuchnia Czystej Form y”
W. Maciąg: „Jerzy K w iatkow ski, 1927 - 1986 — w spom nienie”
M. S tała: „Osobowość kry tyczno-literacka J. K w iatkow skiego”

14. LUBLIN, 47 czł., 16 odcz.
J. Rudnicka: „Biblioteka S tanisław a A ugusta na Zam ku K rólew skim  w War
szaw ie”
D. Danek: „N aśw ietlanie się w zajem ne Dziadów  i Operetki”
Cz. Zgorzelski: „Dlaczego M ickiewicz?”
S. F ita: „Sto la t Tow arzystw a Literackiego im. A. M ickiewicza”
R. Doktór: „Komizm unaiwniony w  Mikołaja Doświadczyńskiego przypad
kach”
M. K wapiszewski: „Kozak rom antyczny”
M. Dernałowicz: ,,M ickiewicza myśli o h isto rii Polski”
M. Dudzik: „Model nauczyciela polonisty”
J. Swięch: „O w ierszach Baczyńskiego”
Z. Ciesielski: „Cz. Miłosz i E. Sw edenborg”
Sesja naukow a: ,,Twórczość Bolesława P rusa  (w 75 rocznicę śm ierci pisarza)”, 
Nałęczów 24 - 25 IV 1987 r.:
J. K ulczycka-Saloni: „Antagonizm wieszczów epoki niepoetyckiej (Prus—Sien
kiewicz)”
E. Pieścikowrski: „Pomysły literack ie Bolesław a P ru sa”
J. Bachórz: „O funkcjach starego subiekta w Lalce”
B. K ryda: „Utwory B. P rusa w szkole w spółczesnej”
S. F ita: ,,B- P rus a pozytywizm ”
J. Tom kowski: „Sennik  P ru sa”

15. ŁOMŻA, 41 czł., 15 odcz.
Z. Książczak: „W nioski do pracy polonistów  w świetle w drażania nowych p ro 
gramów’ języka polskiego w szkole podstaw ow ej”, „Zm iany program ow e w 
szkole podstawowej i ich konsekwencje dydaktyczne”
M. Sidor: „Teoria kom unikacji literack iej w prak tyce szkolnej” (dw ukro t
nie)
L. G rabow ska: „Motywy biblijne w lite ra tu rze  w spółczesnej”
K. Cukrow ska: „K onteksty pozaliterackie w kształceniu literack im ”
J. Tarczew ski: „Proza fantastyczno-naukow a w szkole podstaw ow ej”
B. K ryda: „K onteksty filozoficzne w nauczaniu lite ra tu ry ”
B. Drozdowski: „K ierunki i tendencje we współczesnej poezji polskiej”
W. Panek: „Psychologiczne aspekty niepowodzeń ucznia w języku polskim ”
E. Szym anis: „Mickiewicz w św ietle najnowszych badań”
B. Falińska: „Stylizacja w  lite ra tu rze”
E. Sękowska: „Słowotwórstwo i sem antyka w św ietle najnowszych badań”
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A. S typka: „Nowe zakresy wiedzy o języku i litera tu rze  w program ie liceum ” 
Spotkanie ze Z. Zapasiewiczem — recy tacja wierszy Z. H erberta.

16. ŁÓDŹ, 79 czł., 11 odcz.
J. Poradecki: „Poeta biada na gruzach K atedry  św. Jana  (o polemice wokół 
w iersza Cz. Miłosza W Warszawie)”
A. Kowalczykowa: „Juliusz Słowacki i W ilno”
E. Um ińska: „Odm iany współczesnej polszczyzny”
W. Ligęza: „Św iat w stanie korekty. O poezji W. Szym borskiej”
J. M aciejewski: „Em igracje — bilans zysków i s tra t”
Z. Sudolski: „Epistolografia rom antyczna”
J. S tarnaw ski: „J. K leiner jako badacz i w ydaw ca Słowackiego”
Jubileuszow a sesja naukow a poświęcona dziejom i współczesności Tow arzystw a 
Literackiego im. A. Mickiewicza i jego Oddziału Łódzkiego, Łódź 7X1 1986 r.: 
J. Tynecki: „Z dziejów Łódzkiego Oddziału Tow arzystwa Lit. im. A. M ickie
w icza”
K. Poklew ska: „M ickiewiczowskie w ariacje na horacjański tem at”
J. Zielak: „Miłość i pamięć. Rozważania o liryce M ickiewicza”
J. Brzozowski: „Fragm enty Lozańskie. P róba kom entarza”
E. Naganowski: „Główne rysy aw angardy literackiej XX w.”
T. Drewnowski: „D ram aturgia Różewicza”
E. W ycichowska: Wieczór autorski 
J. Poradecki: „O poezji Z. H erb erta”
J. Brzozowski: „Muza Białoszewskiego”
K. Dedecius: Spotkanie autorskie 
Sesja: „Poezja Zbigniew a H erb erta”

17. OLSZTYN, 120 czł., 8 odcz.
B. K ryda: „O filozoficznych kontekstach w kształceniu literack im ”
H. M arkiewicz: „Andrzej S trug i rew olucja”
R. Taborski: „T radycje sceniczne d ram atu  rom antycznego w Polsce”, „Młoda 
P olska”
J. Burny: „O litera tu rze  dla dzieci w Belgii”
W. Podgórski: „Poezja współczesnej W ileńszczyzny”
J. Bachórz: „K onstytucje rom antyzm u”
E. M arcinkow ska: „Sztuka radiow a w kształceniu polonistycznym ”

18. OPOLE, 58 czł.
(Brak spraw ozdania z działalności w 1987 r.)

19. PABIANICE, 33 czł., 19 odcz.
J. S tarnaw ski: „Średniowiecze”
I. Opacki: „Przełom  rom antyczny w literatu rze polskiej”, „Naród w Panu  
Tadeuszu”
E. Szym anis: „Przełom  czy kontynuacja. Z problem atyki III cz. Dziadów
A. M ickiewicza”
J. K uczyńska: „Troska o Rzeczpospolitą w literaturze renesansu”, „Hum anizm  
w litera tu rze  renesansu”
Z. J. Nowak: „Dalszy ciąg Pana Tadeusza"
Sesja popularnonaukow a z okazji 100-lecia istnienia Tow arzystw a Literackiego 
im. A. Mickiewicza i 20-lecia Oddziału Tow arzystwa w Pabianicach, 10X1 
1986 r.:
I. Opacki: „Tragizm  Pana Tadeusza”
J. Brzozowski: „F ragm enty lozańskie — próba kom entarza”

12 — R. Tow. Lit. im . A. M ickiew icza
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E. Szymanis: „Oda do młodości i W ielka improwizacja  jako rom antyczny m a
nifest osobowości tw órczej”
Sesja popularnonaukow a z okazji 450 rocznicy urodzin P. Skargi:
J. S tarnaw ski: „Znaczenie narodowe i artyzm  pisarsk i P. S karg i”
K. Płachcińska: „Działalność P. Skargi na południow ych terenach  Rzeczy
pospolitej”
J. Kuczyńska: „F abian  Birkowski o Skardze”
D. Mazanowa: „P. Skarga w Złotej wolności K ossak-Szczuckiej”
Sesja popularnonaukow a poświęcona twórczości J. I. Kraszewskiego, 9 X I 
1987 r.:
J. S tarnaw ski: „K raszew ski w ielokrotnie odczytyw any”
B. Mazan: „K raszew ski w oczach pozytyw isty”
M. W ichowa: „H istoria w powieści J. I. K raszewskiego Jelita”
D. Mazanowa: „Dwa obrazy postaci W ładysław a III (J. I. K raszew skiego 
Strzemieńczyk  i Kossak-Szczuckiej Warna)”

20. PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI, 32 czł., 9 odcz.
M. Fidelus: „Wieczór pam ięci w I rocznicę śm ierci Z. K ow alskiego”, S pra
wozdanie ze Z jazdu Jubileuszowego Tow arzystw a Lit. im. A. M ickiewicza w e 
W rocławiu 1986 r.”, „O sytuacji w now atorstw ie pedagogicznym w w ojewódz
tw ie p iotrkow skim ”
Z. J. Nowak: „Mickiewicz mniej znany”
A. Justyna: „Wieczór pam ięci poświęcony M. S trychalsk iem u”
B. Filipowicz: „Twórczość Z. K. B artkiew icza”
J. K isson-Jaszczyński: „Zadania ku ltu ry  wobec zagrożeń współczesności”,
„O konkursie literack im  Rubinowej H ortensji”
W. Janicka: „Związki W. Reym onta z ziemią p io trkow ską”

21. PŁOCK, 37 czł., 6 odcz.
Wieczór au torski nauczycieli-literatów  
Wieczór autorski Cz. Politańskiej 
Sesja fredrow ska, 28X 1986 r.:
B. Lasocka-Pszoniak: [o Fredrze]
B. U rbankow ski: [o Fredrze]
T. Zbrzeźny: „K onteksty filozoficzne w  litera tu rze  polskiej”
Z. Skibiński: „Broniewski poeta tragiczny”

22. POZNAŃ, 193 czł., 33 odcz.
E. Naganowski: „Franz K afka — prorok mimo w oli”
Sesja naukow a: Dwie em igracje — w X IX  w. i współczesna, 14 - 15 XI 1986 r.:
A. H utnikiewicz: „Historyczne i ideowe przesłanki em igracji i lite ra tu ry  em i
gracyjnej po 1945 roku”
W. W yskiel: „L itera tu ra  i em igracja”
K. Dybciak: „Druga przestrzeń ku ltu ry  polskiej”
J. M aciejewski: „Em igracje — rachunek  zysków czy s tra t”
K. Trybuś: „Em igracja i epos w refleksji N orw ida”
J. K ubiak: „W kręgu refleksji em igrantów  polskich i niem ieckich (O rewo
lucji w  Niemczech  M. Mochnackiego)”
Z. Trojanowiczowa: „Dzieje K sięgarni Polskiej w P aryżu”
J. Baluch: „Dziedzice J. A. K om eńskiego”
Z. Osiński: „O problem ach polskiego tea tru  na em igracji na przykładzie bio
grafii twórczej W. Radulskiego”
A. F iut: „Gombrowicza i Miłosza gra z F orm ą”
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E. K raskow ska: „M isja polskiego generała. O «emigranckiej» powieści S. The- 
m ersona”
R. K. Przybylski: „K rytyka ku ltu ry  europejskiej w dziennikach A. Bobkow
skiego”
E. K alem ba-K asprzak: „O dram acie A. Bobkowskiego”
B. Bakuła: „Em igracja międzymorze — początek dialogu?”
M. Nowakowski: Wieczór autorski
J. Błoński: „Co zostało z lite ra tu ry  czterdziestolecia?”
R. K. Przybylski: „Między Północą a Południem  (wprowadzenie do tem atu  
włoskiego w  twórczości G. H erlinga-G rudzińskiego)”
„S truk tu ry  I II” n r 1 - 5 (gazeta m ówiona literatów , krytyków , badaczy lite ra 
tu ry  i studentów  środow iska poznańskiego)
D. C. M aleszyński: „«Ty, coś się od fu rtk i wrócił». A ntropologia sytuacji g ra
nicznych w  litera tu rze  staropolskiej”
B. G alster: „Pierwsze odgłosy Konrada Wallenroda  w Rosji”
J. H artw ig, A. Międzyrzecki: Wieczór autorski
B. M aj: Wieczór autorski 
J. N iem ojewski: Wieczór autorski
E. Pieścikowski: „Niezrealizowane pomysły literackie B. P ru sa”
J. Korczak: „K onspiracja poznańska 1939 - 1942”
Wieczór poświęcony pam ięci A leksandra W ata w 20 rocznicę jego śmierci, 
25X1 1987 r.
W. Ligęza: „Słodyczki cierpienia”
S. S terna-W achow iak: „G nothi seauton. Poznaj siebie samego. O poezji
A. W ata”
R. K. P rzybylski: „Jeszcze raz Mój w iek”

23. PRZEMYŚL, 113 czł., 20 odcz.
Sesja naukowra poświęcona twórczości A. Mickiewicza, z okazji 25-lecia dzia
łalności Oddziału Przem yskiego, 22X1 1986 r.:
Cz. Zgorzelski: „W strefie liryczności Pana Tadeusza”
Cz. K łak: „Dwie koncepcje bohaterskiej śmierci. (Uwagi o Reducie Ordona  
A. M ickiewicza i o Sowińskim  w  okopach Woli  J. Słowackiego)”
P. Żbikowski: „Spór S. Pigonia z T. Boyem -Zeleńskim  o M ickiewicza”
J. W iniarski: „«Śród pienia ogarów i trąb y  hałasów» — uwagi o symbolice 
przestrzeni i dyskursyw nej konstrukcji bohatera I cz. Dziadów”
E. Szym anis: „Oda do młodości — m anifest rom antyczny osobowości tw órczej” 
W. Szturc: „Próba teorii d ram atu  rom antycznego”
„O tym -że dum ać na paryskim  b ru k u ” — program  poetycko-muzyczny poświę
cony twórczości em igracyjnej A. M ickiewicza”
K. Surow iec: „Polonistyka szkolna w św ietle egzam inów w stępnych na studia 
wyższe”, „Synteza pozytywizmu, cz. I - II”
E. Szym anis: „Synteza rom antyzm u, cz. I i I I”, „J. Słowacki w św ietle n a j
nowszych badań”
G. Ostasz: „Analiza w ybranych utw orów  poetów współczesnych, cz. I i II”
Z. A ndres: „L iteratu ra okresu m iędzyw ojennego”, „K ierunki i nu rty  literackie 
w dwudziestoleciu m iędzyw ojennym ”
Sym pozjum  naukowe: „Początki m. Przom yśla w św ietle najnowszych b adań”, 
5 VI 1987 r., m.in. referaty :
H. K am ińska: „Z badań nad antroponim iam i dawnego P rzem yśla”
I. Wołoszyn: „W ybrane toponim ia pow iatu przem yskiego”
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Z. Budzyński: „A rchiwalia krakow skie dotyczące topografii najstarszego grodu 
przem yskiego”

24. PRZEWORSK, 37 czł., 5 odcz.
Sesja naukowa: „Poznaw anie Miłosza”, 6 X II 1986 r.:
I. S ław ińska: [O twórczości Cz. Miłosza]
J. Błoński: [O Miłoszu]
Sesja popularnonaukow a: „Dziecko i św iat książek”, 25X1 1987 r.:
T. Zawadzki: „S. Jachow icz jako tw órca bajek  i pow iastek”
Z. Brzuchowska: „Baśń jako w stęp do k u ltu ry ”
L. Żbikowska: „L iryka W. Broniewskiego”

25. RZESZÓW, 90 czł., 24 odcz.
S. Bortnowski: „M otyw króla i błazna w lite ra tu rze”, „Siedem polskich grze
chów głównych  (Z.- Załuskiego)”
Z. J. Nowak: „O tzw. egzem plarzu Lenartow icza”, „M ickiewicz mniej znany” 
Sesja popularnonaukow a: „Mickiewicz czytany dzisiaj”, zorganizowana dla
upam iętnienia setnej rocznicy pow stania Tow arzystwa Literackiego im. A. Mic
kiewicza i 30-lecia Oddziału Rzeszowskiego, 26X1 1986 r.:
J. W iniarski: „«Śród pienia organów i trąb y  hałasów». Uwagi o symbolice 
przestrzeni i dyskursyw nej konstrukcji bohatera w I cz. Dziadów A. M ickie
w icza”
Cz. K łak: „Dwie reduty. N otatki o Reducie Ordona A. M ickiewicza i Sowiń
skim  w okopach Woli J. Słowackiego”
Z. J. Nowak: „Dalszy ciąg Pana Tadeusza”
P. Żbikowski: „S. Pigoń i T. Boy-Żeleński o M ickiewiczu”
Cz. K łak: „Tajem nica śm ierci gen. J. Sowińskiego”, „Roman T urek, czyli 
podzwonne dla lite ra tu ry  ludow ej” (dwukrotnie)
P. Żbikowski: „Upadek Polski w poezji”
M. Inglot: „Nowe odczytanie Nie-Boskiej komedii” (dwukrotnie), „Rewolucja 
i apokalipsa w Nie-Boskiej komedii”
H. Kurczab: „Jak  skutecznie uczyć ortografii?”
Z. A nders: „O twórczości J. B. Ożoga” (trzykrotnie)
J. Bachórz: „Rozm yślanie o Lalce", „Lalka i Nad Niem nem  — dwugłos pol
skiego pozytywizm u”
Cz. Zgorzelski: „M ickiewicz — poeta żywy”
Z. Wawszczak: „O życiu ku ltu ra lnym  ziemi rzeszow skiej”
Cz. Drąg: „Moja kolekcja w ydań Pana Tadeusza”

26. SŁUPSK, 43 czł., 35 odcz.
Z. Zielonka: „Filozofia renesansow a w twórczości p isarzy”, „Kryzys filozofii 
renesansow ej w Trenach”, „L iteratu ra staropolska” (dwukrotnie)
S. Szczepiński: „In terp retac ja  IV cz. Dziadów”
A. Wiech: „In terp retac ja  współczesnych utw orów  lirycznych”, „Nowatorstwo 
polskiej powieści współczesnej”, „L iteratura w spółczesna”
D. Podlaw ska: „Nazwy własne i pospolite”, „Odmiany stylowe języka polskie
go”, „Zagadnienia gram atyki języka polskiego”, „Osobliwości językowe liryki 
Iwaszkiew icza”
A. W ysokińska: „Przem iany koncepcji postaci w prozie II połowy X IX  w .”, 
„P rądy i nu rty  w prozie II połowy X IX  w.”, „N urt ludowy we współczesnej 
prozie polskiej”
J. Bachórz: „O Lalce B. P ru sa” (dwukrotnie)
J. Data: „O twórczości historycznej H. S ienkiew icza” (dwukrotnie)
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J. Szym kow ska-R uszała: „W pustyni i w  puszczy  jako powieść przygodowa” 
W. Brzeziński: „Z dziejów oświaty i ku ltu ry  polskiej na Pom orzu w okresie 
m iędzyw ojennym ”
Cz. Skonka: „Żerom ski na Pom orzu”
E. Szczęśniak: „Rem us rycerz kaszubski”
G. Skotnicka: „Odbiorca w irtualny  w pozytywistycznej powieści dla dziew cząt”, 
„O poezji dla dzieci”
J. K otarska: „Recepcja Biblii w literaturze polskiej”, „Liryka 'barokow a”
M. Śliw iński: „Wisła w twórczości Iwaszkiew icza”
W. Kołodziejczyk: „Filozofia szczęścia w prozie Iw aszkiew icza”
I. G ubernat: „L itera tu ra  pozytyw istyczna”
K. Cysewski: „L itera tu ra  rom antyczna”
Sesja popularnonaukow a poświęcona twórczości W. Pola, 13 V 1987 r.:
Cz. Skonka: „Związki W. Pola z Polską północną”
J. Bachórz: „W. Pola filozofia n a tu ry ”
M. Śliw iński: „Pieśń o ziemi naszej — arcydzieło n ieznane”
B. G ajders, L. Osińska: „Z dziejów recepcji i legendy W. P ola”

27. SOSNOWIEC, 20 czł., 88 odcz.
A. Opacka: „M etody analizy i in te rp re tac ji w ierszy lirycznych”, „L iryka w  
podręczniku dla kl. V III”, „L itera tu ra  rom antyczna b u n tu ”, „H istoria i naród 
w rom antyzm ie polskim ”, „Poezja i m it”, „Jak  analizować wiersz liryczny”, 
„O liryce Z. H erb erta”, „N urt klasycystyczny polskiego Oświecenia”, „Proble
m atyka bohatera rom antycznego”, „Nowe wiersze w podręczniku dla klasy 
V III”, „Problem y in te rp re tac ji w iersza lirycznego”
I. Opacki: „Klasycyzm w  litera tu rze  polskiego Oświecenia”, „Sentym entalizm ”, 
„Poezja K. K. Baczyńskiego”, „Litw a i bruk  Paryża”, „Przełom  rom antyczny 
w litera tu rze  po lsk iej”, „M ickiewicza Polały się łzy...”, „Śpiew z pożogi”, „Po
ezja samotnego wychodźcy. L iryka em igracyjna J. Lechonia” (dwukrotnie), 
„Sentym entalizm  w  lite ra tu rze  polskiego Oświecenia”, „T radycja rom antyczna 
w poezji poi. X X  w .” (trzykrotnie), „Romantyzm. P roblem atyka narodu i h i
sto rii”, „Oświecenie w Polsce”, „O Panu Tadeuszu” (dwukrotnie), „Przełom
niepodległościowy w liryce po lskiej”, „K lasycyzm ”, „Sentym entalizm ”, „Pol
ski rom antyzm ”
W. Wójcik: „Poeta żywy (znaczenie S. Grochowiaka w rozwoju ku ltu ry  pol
skiej)”, „Twórczość literacka S. G rochow iaka”, „L iteracka legenda P iłsudskie
go” (dwukrotnie), „Poezja S kam andry tów ”, „Twórczość Zofii N ałkow skiej”, „Li
te ra tu ra  wobec «epoki pieców»”,
R. Ocieczkowa: „Średniowieczny uniw ersalizm  i narodziny ku ltu ry  polskiej 
(dw ukrotnie)”, „K ierunki artystyczne i literackie epoki baroku”
M. Czubalina: „L itera tu ra  polskiego O drodzenia” (dwukrotnie)
A. W ęgrzyniakowa: „Tendencje w pow ojennej liryce po lskiej”, „Rola k ry tyk i 
jest zawsze tru d n a ”, „Liryczna m apa pow ojennej Polski”, „Twórczość W. Gom
browicza”, „Główne nu rty  poezji dwudziestolecia m iędzywojennego”, „Zycie 
w podróży — o liryce Anny F ra jlich ”
Z. M okranow ska: „L iterackie i społeczne sensy program ów  pozytywistycznych” 
(dwukrotnie), „Realizm i naturalizm  w litera tu rze  końca X IX  w.” (dwukrotnie) 
„Poezja przełom u w ieków ” (dwukrotnie), „Program y społeczne i literackie mło
dych pozytyw istów ”, „Proza realistyczna pozytywizm u polskiego”
K. Kłosiński: „D ram at Młodej Polski” (dwukrotnie)
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E. H urnik: „Skam andryci na tle  innych nurtów  dwudziestolecia m iędzyw ojen
nego” (dwukrotnie)
J. O lejniczak: „O poezji polskiej lat siedem dziesiątych”, „Poezja S. Barańczaka 
w  kontekście Nowej F ali”, „Czytanie Gombrowicza”
A. Naw arecki: „Tendencje i k ie runk i w prozie la t 1918- 1939” (dwukrotnie), 
„Twórczość G untera G rassa”, „B arok — epoka przeciw ieństw ”
M. Noszczyk: „L iteratu ra lat w ojny i okupacji”
S. Gębala: „Przem iany w litera tu rze  polskiej po 1945 r .”
R. Cudak: „L iteratu ra em igracyjna K. W ierzyńskiego” (dwukrotnie), „L itera
tu ra  średniow iecza”
M. Pytasz: „K rajow e edycje lite ra tu ry  em igracy jnej”
E. Jaskółow a: „Główne k ierunki polskiego Oświecenia”, „H istoria i naród w 
rom antyzm ie polskim ”
J. P iotrow iak: „W spółczesna poezja polska”, „Analiza i in te rp re tac ja  w iersza 
współczesnego”
B. Zeler: „Oświecenie polskie”
T. Stępień: „T radycja rom antyczna we współczesnej poezji po lskiej”, „Zbi
gniew  H erbert — sylw etka poetycka” (dwukrotnie)
Sesja naukow a o twórczości J. I. Kraszewskiego, Sosnowiec 11 X1 1987 r.:
S. B urkot: „Prom eteusz, T yrtej i Syzyf (o program ie «literatury  dla wszystkich» 
J. I. K raszewskiego)”
T. Bujnicki: „Z problem ów  powieści historycznej J. I. K raszew skiego”
A. Opacka: „Anafielas  J. I. K raszew skiego — epopeja litew ska”
M. Pawłowiczowa: „Działania J. I. Kraszew skiego na rzecz Śląska oraz dzieła 
Kraszewskiego w bibliotekach reg ionu”

28. STAROGARD GDAŃSKI, 22 czł., 8 odcz.
R. Szwoch: „M ickiewiczowskie trad y c je  na K ociew iu”, „Duchowieństwo Po
m orza Gdańskiego w nauce, ku ltu rze  i sztuce X IX  i XX w.”, „Kociewscy lu 
dzie pióra X IX  i XX w.”
E. Falkow ski: „Rok M ickiewiczowski 1955 w S tarogardzie G dańskim ”
J. Bachórz: „Wokół epopei narodow ej — o Panu Tadeuszu  raz jeszcze”
S. Szczepiński: „M ickiewicz w kręgu tow iańczyków ”
W. Odyniec: „Józef W ybicki — polityk i p isarz”
K. Nowosielski: „Uwagi o sztuce i sum ieniu”

29. SZCZECIN, 25 czł., 8 odcz.
J. Poźniak: „Życie literackie Szczecina (pierwsze dziesięciolecie)”, „Twórczość 
literacka I. G. K am ińskiego”
L. K aczyńska: „D ram at a inscenizacja — w ybrane problem y”
J. G ajew ski: „Poezja J. Iwaszkiew icza”
M. Skw ara: „O m iejscach ogólnych w  liryce XVI w.”
D. Śnieżko: „Z zagadnień lite ra tu ry  staropolsk ie j”
W. K rzysztofiak: „Koncepcja znaku i znaczenie we współczesnej filozofii ję 
zyka”
J. A bram ow ska: „Serie tem atyczne”

30. TARNÓW, 53 czł., 2 odcz.
I. Bielatowiczowa: „W spomnienie o Jan ie  Bielatowiczu”
A. B iernacki: „Polskie sztam buchy rom antyczne”

31. TORUŃ, 65 czł., 8 odcz.
D. Danek: „M enipejskość Dziadów  Mickiewicza i Operetki  Gombrowicza”
R. K rynicki: Wieczór autorski
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T. Bujnicki: „Sarm acki św iat Trylogii H. S ienkiew icza”
A. Hutnikiew icz: „U niw ersytet im. Jana K azim ierza we Lwowie”
E. Feliksiak: „Dokąd nas wiedzie Vade — m ec u m ”
J. Bachórz: „Zdziwienia Kraszewskim . (W stulecie jego śm ierci)”
R. K. P rzybylski: „W spomnienie Europy. O eseistyce Jerzego Stem powskiego” 
K. H offm an: Wieczór autorski. (Słowo w stępne J. Kryszaka)

32. WARSZAWA, 226 czł., 16 odcz.
H. Rothe: „Goethe a M ickiewicz”
W. W eintraub: „Dzieje slaw istyki w USA”
H. Cybienko: „Recepcja polskiej lite ra tu ry  X IX  w. w ZSRR”
G. Białkowski: „Fizyka i poezja”
J. Kulczycka-Saloni: „Rom antyzm  — pozytywizm (setna rocznica Lalki)”
A. W itkowska: „Doświadczenie tow ianistyczne A. M ickiewicza”
H. Zaw orska: „W stronę utopii. O twórczości M. K uncewiczowej”
M. D ąbrow ski: „Edw ard S tachu ra”
S. Landa: „M ickiewicz jako tłum acz D antego”
S. Żółkiewski: „Prolegom ena do dziejów ku ltu ry  literackiej na ziemiach pol
skich XX w .”
S. G raciotti: „Teatyni w Polsce”
Sesja naukow a poświęcona twórczości J. .1 Kraszewskiego, 15X11 1987 r.:
E. W arzenica-Zalew ska: „Rola Kraszewskiego w rozw oju ku ltu ry  polskiej”
A. Zahorski: „W iek X V III w  dziełach K raszew skiego”
B. Biliński: „O statnia w łoska podróż Kraszewskiego (1885 - 1887)”
W. Roszkow ska-Sykałow a: „K raszew ski i W arszaw a”
S. Siekierski: „K raszew ski w czytelnictw ie pow ojennym ”

33. WROCEAW, 28 czł., 11 odcz.
M. Pankow ski: „O now atorstw ie w lite ra tu rze”
A. Vincenz: „W spomnienia o S tanisław ie Vincenzie”
Sesja naukow a z okazji setnej rocznicy działalności Tow arzystwa L iterack ie
go im. A dam a M ickiewicza, 24X 1986 r.:
K. Górski: „M ickiewicz w idziany moimi oczami”
W. W eintraub: „M ickiewiczowskie laboratorium  języka poetyckiego”
Cz. Zgorzelski: „W strefie liryczności Pana Tadeusza”
B. Zakrzew ski: „O «niekonsekwencjach» autorskich  Pana Tadeusza”
J. M aciejewski: „Autobiografizm  w parysko-lozańskich w ierszach M ickiewicza”
A. W itkow ska: „Mickiewicz Towiańczyk”
G. W ichary, H. G radkow ski: „M ickiewicz we współczesnej szkole”
S. F ita: „Sto lat Tow arzystw a Literackiego im. A dam a M ickiewicza”
K. Korzon: „Związki Tow arzystw a Literackiego im. Adam a M ickiewicza z Za
kładem  N arodowym  im. O ssolińskich”

34. ZAMOŚĆ, 40 czł., 10 odcz.
M. Gorlińska: „S trukturalizm  w badaniach literack ich”, „Analiza utw orów  li
rycznych w  szkole podstaw ow ej”, „Teoria dzieła literackiego Rom ana Ingarde
n a”, „O poezji Urszuli Kozioł”
J. Solak: „Analiza i in te rp re tac ja  w ybranych zagadnień program ow ych” (trzy
krotnie), „Modele pracy nad liryką” (trzykrotnie), „L iryka patrio tyczna” (trzy
krotnie?
H. W iśniewska: „Analiza i in te rp re tac ja  w ybranych haseł program ow ych”,
„Rozwój leksykologii w językoznaw stw ie”, „M odele lekcji językowych w pro
gram ie klasy I I”, „Um iejętność doboru metod na lekcjach nauki o języku”,
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„Analiza w ybranych haseł z nauk i o języku w kl. I i I I”, „M odele lekcji ję 
zykowych w kl. I liceum ogólnokształcącego”

35. ZIELONA GÓRA, 20 czł., 23 odcz.
A. L ibera: „Twórczość Sam uela B ecketta”, „O realizacji te a tra ln e j sztuk S. 
B ecketta”, „ In terp retac ja  tek stu  S. Becketta W tedy gdy...”
M. Ruszczyńska: „Rom antyczna w ersja B arbary  Radziwiłłówny D. M agnuszew- 
skiego”
J. Rećko: „Ekstatyczne kontem placyje w księdze wieczności, czyli epitafium  
barokow e”
J. Domagalski: „Egzotyzm postaci. Demoniczna Hela Bertz z Pożegnania jesieni 
W itkacego”
Ogólnopolska sesja naukow a: „W świecie lite ra tu ry  rom antycznej”, 1 3 -1 4 IV 
1987 r.:
B. Zakrzew ski: „Eros w Panu Tadeuszu”
S. M akowski: „W iersze M ickiewicza z paryskiego autografu  №  38”
D. T. Lebioda: „K onfiguracje lotu w poezji A. M ickiewicza”
M. Łojek: „Myśl filozoficzna A. M ickiewicza”
J. M aciejewski: „O Janie Bieleckim  J. Słowackiego”
W. Magnuszewski: „K łopotliwy m otyw Balladyny”
J. Trzynadlowski: „J. Słowackiego filozofia i estetyka ry m u ”
Cz. D utka: „Poeta filozofem, czyli w kręgu idei, pojęć i m etafor J. Słowac
kiego”
M. Inglot: „Rewolucja i A pokalipsa w Nie-Boskiej komedii  Z. K rasińskiego” 
M. Ruszczyńska: „Rom antyczna w ersja Barbary Radziwiłłówny  D. M agnuszew- 
skiego”
J. Skuczyński: „D ram aty historyczne D. M agnuszewskiego”
Z. Sudolski: „Polski list rom antyczny — odkryw anie w ielkiej karty  naszej 
lite ra tu ry ”
J. Bachórz: „Obrazy Słow ian w polskiej literaturze rom antycznej”
E. Klin: „O charakterze związków lite ra tu ry  rom antyzm u polskiego i niem iec
kiego — rozważania kom paratystyczne”
M. Czarna: „Młoda Polska wobec «późnego» M ickiewicza”
A. Kowalczykowa: „Józef P iłsudski wobec tradycji rom antycznej”
Z. Trojanowiczowa: „Dzieje K sięgarni Polskiej w P aryżu”


