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Wystawa Jubileuszowa w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. 
Plansza poświęcona założycielom Towarzystwa. Widok ogólny sali



Wystawa Jubileuszowa w Warszawie. Plakaty Sesji Mickiewiczowskich 
z 1955 r. w Warszawie i Katowicach

Wystawa Jubileuszowa w  Warszawie. Od lewej: doc. Władysław Słodkowski, 
mgr Alicja Kasprzycka, dr Andrzej Guzek, dr Jakub Lichański
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JUBILEUSZOW Y ZJAZD 
TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

24 -25 X 1986 r. we W rocławiu odbyła się sesja naukowa oraz obra
dy Jubileuszowego Zjazdu zwołanego w 100-lecie istnienia Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza. Delegaci Oddziałów, zaproszeni 
goście oraz przedstawiciele polonistyki z całego k ra ju  zebrali się w re 
prezentacyjnej Auli Leopoldinie U niw ersytetu Wrocławskiego. W im ieniu 
U niw ersytetu zebranych powitał prof. N orbert Morciniec, p rorektor uczel
ni. W swym w ystąpieniu przypom niał dzieje założonego w 1702 r. un i
w ersytetu, w  którym  zawsze był żywy n u rt polskiego życia naukowego 
i kulturalnego (Władysław Nehring był naw et rektorem  uniw ersytetu). 
W czerwcu 1939 r., w tej w łaśnie zabytkowej auli, hitlerow cy ogłosili za
kaz wstępu na uniw ersytet Polakom  „na zawsze”. Nieomal sześć lat póź
niej, dekretem  z sierpnia 1945 r. powołano we W rocławiu uniw ersytet 
polski. Obok uniw ersytetu  pomocy w zorganizowaniu Zjazdu udzielili — 
wrocławski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich.

W im ieniu Zarządu Głównego Towarzystwa zebranych powitał jego 
prezes, prof. Zdzisław Libera. W swym  w ystąpieniu podkreślił, że To
warzystwo, wchodząc w drugie 100-lecie istnienia, a zarazem w w iek 
XXI, m usi nadal „stać na straży ku ltu ry  narodow ej” , a będąc organizacją 
niezależną programowo i otw artą, skupiać szeroki krąg badaczy i m iłoś
ników litera tu ry .

Następnie odczytano telegram y do Zjazdu, które nadesłali: W iktor 
Hensel, sekretarz W ydziału I Polskiej Akademii Nauk, H enryk M arkie
wicz w im ieniu K om itetu Badań Literackich PAN, prof. Anna K aupuż z 
W ilna oraz członkowie honorowi Towarzystwa — Edm und Jankow ski 
i Juliusz W. Gomulicki.

R eferaty na sesji poświęconej twórczości Mickiewicza wygłosili n a j
w ybitniejsi znawcy przedmiotu: K onrad Górski — nestor historyków  li-
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te ra tu ry  polskiej, W iktor W eintraub, Czesław Zgorzelski, Bogdan Za
krzewski, Jarosław  Maciejewski. Odczytano także refera t nieobecnej Ali
ny W itkowskiej. G ertruda W ichary i H enryk Gradkowski ukazali recep
cję Mickiewicza w szkole. Stanisław  Fita przedstaw ił dzieje Towarzystwa, 
a K rystyna Korzon przypom niała jego związki z Zakładem  Narodowym 
im. Ossolińskich we Lwowie (referaty wygłoszone podczas sesji druko
w ane są w niniejszym  tomie „Rocznika”). Na zakończenie głos zabrał 
prezes wrocławskiego oddziału Towarzystwa, prof. Mieczysław Klimowicz. 
Podkreślił on wielotematyczność obrad, integralnie związaną z charakte
rem  działalności naukowej i popularyzatorskiej Towarzystwa.

Podczas przerw y w obradach uczestnicy Zjazdu zwiedzili okolicznoś
ciową wystawę zorganizowaną przez Bibliotekę Ossolineum pt. ,,100-lecie 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w zbiorach Biblioteki 
Ossolineum ”. W czternastu gablotach zilustrowano dzieje, najważniejsze 
inicjatyw y Towarzystwa oraz przedstawiono anim atorów jego działalnoś
ci. Między fotografiam i założycieli umieszczano pierwszy s ta tu t Towarzy
stwa, form ularze ówczesnych deklaracji członkowskich. W innej gablocie 
znalazły się pierwsze egzemplarze „Pam iętnika Towarzystwa L iterackie
go”, redagowanego przez Romana Piłata  „organu” naukowego TL. Odpo
wiednim i dokum entam i zilustrowany został udział Towarzystwa w spro
w adzeniu na Wawel Prochów Adama Mickiewicza, a także w ystawienie 
pomników poety w Krakowie i w W arszawie (Towarzystwo miało bowiem 
aspiracje działalności ponadzaborowej). Zaprezentowano także in teresu
jące m ateriały  dotyczące inicjatyw y Towarzystwa w ydania krytycznego 
Pism  Adama Mickiewicza. Oddzielne miejsce zajęły sylw etki założycieli 
— R. P iłata, B. Gubrynowicza, W. Bełzy, W. Bruchnalskiego i prezesów 
Towarzystwa — J. K leinera i J. Krzyżanowskiego. O statnie gabloty obra
zowały współczesne życie Towarzystwa: Pierwsze num ery „Rocznika” 
z 1966 r. oraz plakaty i zawiadomienia o spotkaniach, odczytach, w ykła
dach publicznych, sesjach popularnonaukowych i innych działaniach upo
w szechniających wiedzę o literaturze polskiej w środowisku wrocław 
skim.

Wieczorem goście Zjazdu obejrzeli inscenizację „Janulki, córki Fiz- 
d e jk i” W itkacego, delegaci zaś zebrali się na spotkaniu towarzyskim . 
Uczestnicy Zjazdu obejrzeli też Panoramę Racławicką. W gronie zwiedza
jących znalazło się kilku sędziwych polonistów, pam iętających płótno 
S tyki i Kossaka ze Lwowa. Zgodnie tw ierdzili oni, że Panoram a we W ro
cławiu wyeksponowana jest korzystniej.

Sobota była dniem obrad Jubileuszowego Zjazdu, w którym  uczest
niczyło 65 delegatów reprezentujących ponad 1800 członków zrzeszonych 
w 34 Oddziałach. Poza sprawozdaniami i dyskusją w ybrano nowy Zarząd 
Główny, powierzając stanowisko Prezesa ponownie prof. Zdzisławowi
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Liberze. Zjazd powołał też nowych członków honorowych Towarzystwa: 
W ładysław a Floryana, A rtu ra  Hutnikiewicza, Mieczysława Klimowicza, 
S tefana Żółkiewskiego oraz z zagranicy: K arola Dedeciusa, Sante G ra- 
ciottiego, Siem iona S. Łandę, Czesława Miłosza.

Przedstaw iciele Towarzystwa wzięli także udział w  uroczystości 
40-lecia III Liceum  Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we W ro
cławiu. W akadem ii, uświetnionej uczniowską inscenizacją fragm entów  
Dziadów  cz. III, udział wzięli m. in. A. Biernacki, S. Fita, B. Koc, J. Od- 
rowąż-Pieniążek, R. Taborski, W. W eintraub, Cz. Zgorzelski. W im ieniu 
Tow arzystw a przem awiali: R. Taborski (inform acja o pracach TL) i 
Cz. Zgorzelski (Mickiewicz jako przedm iot w łasnych badań). D yrektor 
M uzeum L ite ra tu ry  im. A. Mickiewicza, Janusz Odrowąż-Pieniążek, ofia
row ał Szkole pam iątkow y medal Muzeum z w izerunkiem  Adama Mic
kiewicza.

Zarówno sesja naukowa, jak  i zjazd delegatów wykazały, że Towarzy
stwo L iterackie odgrywa ważną rolę kulturotw órczą, a dynamiczna rze
czywistość społeczna staw ia przed nim  nowe zadania i oczekiwania, któ
rym  będzie m usiało sprostać.

Wiesława Kordaczuk

100 LAT TOWARZYSTWA LITERACKIEGO 
IM. ADAMA MICKIEWICZA

W ystawa

W dniach od 25 listopada do 14 grudnia 1986 r. w siedzibie Biblioteki 
Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej w W arszawie czynna była w ysta
w a poświęcona Towarzystwu Literackiem u. In tencją  twórców tej w ysta
w y było pokazanie spraw  najw ażniejszych dla dawnej i współczesnej 
działalności Towarzystwa.

W ystawa, której patronow ała rzeźba Antoniego K urzaw y Mickiewicz  
budzący geniusza poezji składa się z czterech części: I. Życie ku ltu ralne 
i naukowe Lwowa w końcu XIX w. II. Towarzystwo Literackie im. Ada
m a Mickiewicza. Początki i rozwój. III. Towarzystwo Literackie im. Ada
ma Mickiewicza. Współczesność. IV. Oddziały Tow arzystw a Literackiego.

W części pierwszej pokazano, a raczej zasygnalizowano przejaw y ży
cia naukowo-literackiego i kulturalnego Lwowa w końcu ubiegłego s tu 




