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nie Historii literatury ziemi częstochowskiej J. Mikołajtisa. Z tej okazji, 
po szczególnych zaleceniach kontrolujących nas czynników, Zarząd Głów
ny  zwraca uwagę wszystkich Oddziałów na zmienioną sytuację wydaw ni
czą, która w ynika z nowego S tatu tu  i tzw. uw arunkow ań zewnętrznych. 
Każda inicjatyw a wydawnicza Oddziałów musi obecnie uzyskać aprobatę 
m erytoryczną Zarządu Głównego, k tó ry  ponosi odpowiedzialność za uka
zujący się druk (merytoryczną i finansową). Aprobata taka będzie w yra
żana w formie opinii, recenzji i będzie dotyczyła każdej ukazującej się 
książki (poprzednio zwyczajowo stosowana była forma tzw. aprobaty 
ogólnej).

SPRAWOZDANIE Z DOROCZNEGO ZJAZDU PREZESÓW 
ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA W DNIU 19 X 1985 r.

W TARNOWIE

Porządek dzienny obejmował informacje o działalności Zarządu Głów
nego, o przygotowaniach do obchodów 100-lecia istnienia Towarzystwa, 
o sprawach bieżących i — dyskusję.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożyli: Barbara K ry- 
da, Zdzisław Libera i M aria Bokszczanin (sprawy finansowe). Skrót spra
wozdania B. K rydy drukujem y wyżej.

W dyskusji J. M ikołajtis przedstaw ił działalność wydawniczą Oddzia
łu Częstochowskiego oraz poinformował, że wydawane m. in. przez od
dział „K om unikaty Naukowe” bedą przesyłane Zarządowi Głównemu do 
recenzji m erytorycznej dopiero od zeszytu 40 począwszy; wcześniejsze 
zeszyty są już w druku.

S. Makowski przedstawił informację o uporządkowaniu zasad praw 
nych i finansowych, na jakich funkcjonują dwie komisje Towarzystwa: 
kom paratystyczna i k ry tyk i literackiej.

Komisja kom paratystyczna działa przy Zarządzie Głównym i na jego 
koncie gromadzi także własne fundusze. Członkowie tej komisji przesy
łają więc składki „kom isyjne” bezpośrednio lub za pośrednictwem skar
bnika komisji na konto Zarządu Głównego; natom iast norm alne składki 
opłacają w m acierzystych oddziałach.

Komisja k ry tyk i literackiej funkcjonuje natom iast w obrębie poszcze
gólnych oddziałów, gdzie gromadzi własne fundusze „kom isyjne” na 
książeczkach PKO lub na kontach oddziałów; w oddziałach też opłaca 
norm alne składki członkowskie.

W okresie przedzjazdowym zachodzi także konieczność uporządkowa
nia innych spraw  organizacyjnych Towarzystwa, takich jak zebranie za
ległych składek, rozliczenie przesłanych oddziałom „Roczników” oraz
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zaktualizowanie w oddziałach i w Zarządzie Głównym karto tek i człon
ków (stan na 1 I 1986 r.).

Następnie R. Taborski i Z. L ibera poinformowali zebranych o przygo
tow aniach do obchodów setnej rocznicy istnienia Towarzystwa (program 
w Inform acji o działalności Zarządu Głównego). Obok imprez ogólnopol
skich planowane są także różnego rodzaju uroczystości lokalne w oddzia
łach.

W dyskusji ustalono, że zjazd wrocławski potrw a trzy  dni (24 - 26 X 
1986), a v/ periodykach polonistycznych („Pam iętnik L iteracki”, „Poloni
styka”, „Ruch L iteracki”) ukażą się okolicznościowe artyku ły  i m ateriały. 
Oddział W arszawski uczci także specjalną sesją dziesiątą rocznicę śmierci 
wieloletniego prezesa Tow arzystw a — Ju liana  Krzyżanowskiego.

S. Fita poinformował o stanie prac nad historią Tow arzystw a i o ko
nieczności przeprowadzenia kw erend we Lwowie. Zwrócił się o pomoc w 
gromadzeniu m ateriałów  bibliograficznych. Przypom niał o przypadającej 
w roku 1986 setnej rocznicy urodzin wybitnego historyka lite ra tu ry  — 
Juliusza Kleinera.

J. M aciejewski i B. Chrząstowska zaproponowali powołanie w Towa
rzystw ie Komisji Dydaktycznej. J. M aciejewski zgłosił także projekt zor
ganizowania w  ram ach obchodów stulecia sesji naukowej — „Dwa fin 
de siecle’e 1886 - 1986” ; organizatorem  sesji byłaby Komisja k ry tyk i li
terackiej.

Kolejnym  przedm iotem  dyskusji był „Rocznik” . I. Opacki zwrócił u- 
wagę na niezbyt precyzyjnie określonego adresata „Rocznika”, a S. Fita, 
H. Stankow ska i B. Chrząstowska mówili także o niezbyt wyraźnym  jego 
profilu. Postulowano zrezygnowanie z przyczynkarskiego i w ielotem aty- 
cznego charakteru  zamieszczanych w „Roczniku” publikacji na rzecz to
mów o charakterze m onotem atycznym , monograficznym. Proponowano 
także nadanie „Rocznikowi” charakteru  popularnonaukowego (B. Chrzą
stowska). S. Frybes zgłosił wniosek, by zawiadomić biblioteki krajow e i 
zagraniczne o możliwości zakupienia w Zarządzie Głównym zaległych 
tom ów „Rocznika” oraz zaktualizować zapotrzebowanie na „Rocznik” w 
poszczególnych oddziałach.

W dalszym  ciągu dyskusji I. Opacki postulował włączenie się Towa
rzystw a do odbywających się co dwa lata ogólnopolskich zjazdów liceów 
im. A. Mickiewicza.

T. Ulewicz, M. Inglot, H. Stankowska mówili o nikłym  udziale w p ra 
cach Tow arzystw a przedstaw icieli najm łodszej generacji polonistów.

M. Fidelus zaproponował podniesienie staw ek za odczyty w Towarzy
stw ie z 600 do 2000 zł.

H. Stankow ska postulowała zebranie i wyeksponowanie na specjalnej 
w ystaw ie opublikowanych dotąd przez oddziały różnego typu druków.
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O aktualnej pracy oddziałów mówili: M. Fidelus (Piotrków Tryb.), 
T. Stefanowski (Jarosław), W. Lachendro (Bielsko-Biała), H. Bednarczyk 
(Tarnów), J. M ikołajtis (Częstochowa).

Zwrócono m. in. uwagę na konieczność uhonorowania z okazji jubileu
szu Towarzystwa najbardziej zasłużonych działaczy Towarzystwa w od
działach.

Dyskusję podsumował oraz sformułował wypływające z niej wnioski 
prezes Zarządu Głównego — Z. Libera.

(Na podstawie protokołu A. Mierzejewskiego oprać. Red.)

WYKAZ ODCZYTÓW

wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w  okresie od 1 lipca 1984
do 30 czerwca 1985 r.

Na podstawie sprawozdań oddziałów zestawiła Zofia Dąbrowska

1. BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 129, prezes — mgr Jan Gałecki, liczba człon
ków — 16, odczytów — 2
1. Kazimiera Czuchaj: „Kobiety w literaturze” (trzykrotnie)
2. Kazimiera Czuchaj: „Nieznane utwory romantyczne”

2. BIAŁYSTOK, ul. Lipowa 24, prezes — mgr Andrzej Mierzejewski, liczba 
członków — 38, odczytów — 8
1. Zbigniew Sudolski: „Nie-Boska Komedia  — rzecz o rewolucji i potrzebie 

etyki chrześcijańskiej”
2. Eligiusz Szymanis: „Pan Tadeusz  w  kontekście poetyckiego światopoglądu 

A. Mickiewicza”
3. Stanisław Makowski: „Ironiczna Balladyna wobec epickiego serio Pana 

Tadeusza”
(Odczyty 1—3 zostały wygłoszone na sesji naukowej „150 lat arcydzieł lite
ratury polskiego romantyzmu”).

4. Andrzej Mierzejewski: „Kształtem jest miłości. U źródeł Norwidowskiego 
pojęcia piękna”

5. Tomasz Burek: „Jerzy Andrzejewski — pisarz prawie nieznany” (dwukrot
nie)

6. Helena Karwacka: „Lektury szkolne Stefana Żeromskiego” (dwukrotnie>
3. BIELSKO-BIAŁA, ul. Komorowicka 48 (Woj. Biblioteka Pedagogiczna), pre

zes — mgr Jan Wiktor Lachendro, liczba członków — 72, odczytów — 40
1. Aleksander Ferenc: „O polskich tłumaczeniach z literatury etiopskiej. O 

Etiopii i studiach etiopistycznych w  Polsce”
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