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Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
WYKAZ ODCZYTÓW
WYGŁOSZONYCH W ODDZIAŁACH TOWARZYSTWA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 1999 DO 31 GRUDNIA 1999

Na podstawie sprawozdań Oddziałów zestawiła Joannna Król
1. BIAŁYSTOK , 40 członków , 4 odczyty
D. Taraszkiewicz: „Kształcenia polonistów dla zreformowanej szkoły”
A. Kieżuń: „Wiktor Hahn jako badacz Słow ackiego i wyznaw ca jego kultu”
J. Ławski: „O liryce Juliusza Słow ackiego”. Odczyt w szkole
J. Lawski: „Juliusz Słowacki - Wybrane dramaty”. Odczyt w szkole
2. BYDGO SZCZ, 21 członków , 8 odczytów
I I. Dubowik: „Fantastyka w twórczości Słow ackiego”
J. Konieczny: „Kult pośmiertny Henryka Sienkiewicza w W ielkopolsce”; „Nad publicystyką
Bernarda Chrzanowskiego”; „Udział polskiego ruchu stow arzyszeniow ego w procesie narodowego
odrodzenia Pomorza i Kujaw czasu niew oli narodowej /Filomaci Pom orscy/”
D. M. Lebioda: „K siądz M arek jako teofania”
Sesja naukowa pośw ięcona Juliuszowi Słowackiem u zorganizowana przy pom ocy M inisterstwa
Kultury i D ziedzictw a N arodow ego. Bydgoszcz, 15 grudnia 1999 r.:
T. Linkner: „W okół K róla Ducha ”
D. T. Lebioda: „K osm ogonia Słow ackiego”
H. Dubowik: „Świat duchów w dziełach Słow ackiego”
3. CZĘSTOCHOW A, 24 członków, 8 odczytów
B. Kubicka-Czekaj: „Droga Słow ackiego na W awel”; „J. Słowacki w obec powstania listopado
w ego”; „Przyczynek do wiersza J. Słow ackiego Pogrzeb kapitana M eyznera”
B. Kulka: „Szkolna recepcja twórczości J. Słowackiego w latach 1870-1918"
M. Rolska: „O j ę z y k u - stylu kolokwialnym niedawnej przeszłości na przykładzie Wrzosu Marii
R odziew iczów ny”; „Obchody Roku Słow ackiego w 150 rocznicę śmierci poety w bieżącej prasie”
E. Wróbel: „Problem państwowości w pow ieściach Jalu Kurka”
M. Wyporska: „J. Słowacki a muzyka (na podstawie listów do matki)”
4. G DAŃ SK , 59 członków, 44 wykłady, odczyty
„Liryka polska. Interpretacje” - cykl wykładów dla maturzystów - 23 stycznia - 24 kwietnia
1999 r.:
M. Adamiec: „Klaskaniem m ając obrzękłe praw ice, czyli o Vade-mecum Cypriana Norwida”
J. Ciechowicz: „Ginącem u św iatu, czyli o poezji Jana Kasprowicza”
M. Czermińska: „Równanie serca, czyli o poezji Juliana Przybosia”
J. Data: „M iędzy nam i nic nie było, czyli pozytywistyczny parnas Adam a A snyka”
Z. Głombiowska: „Słysz m odlitwę, j ą ż nosim y, czyli o B ogurodzicy’’’
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I. Kadulska: „Mite złeg o początki, czyli o Bajkach Ignacego K rasickiego”
Z. Kaźmierczyk: „Moralny i poetycki, czyli o traktatach Czesława M iłosza”
J. Kotarska: „O gród m iłości, czyli o Lutni Jana Andrzeja M orsztyna”
E. Kotarski: „...lu dzkieprzygody, ludzkie noś!, czyli o Trenach Jana K ochanow skiego”
Z. Majchrowski: „Nic w płaszczu P rospera, czyli o poezji Tadeusza R óżew icza”
E. Nawrocka: „Na zakończenie, czyli E pilog burzy Zbigniewa Herberta”
K. N ow osielski: „Studia z natury, czyli o Łące B olesław a Leśmiana”
W. Owczarski: „Słuchaj, dzieweczko, czyli o debiucie poetyckim Adama M ickiew icza”
Sesja naukowa »M ickiew icz - sen i w idzenie», zorganizowana przy współudziale Towarzystwa Li
terackiego im. Adama M ickiewicza. Gdańsk, 23-24 marca 1999 r.:
Z. Majchrowski: „M iałem sen w Dreźnie 1832 m arca 23.... Słow o w stępne”
J. Brzozowski: „Kilka notatek do M ickiew iczow skiego słownika snów ”
L. Zwierzyński: „W yobrażenia oniryczne w poezji M ickiew icza”
A. Bagłajewski: „Odeskie sny - marzenia”
B. Dopart: „Śnić tekstem. M yśli o estetyce onirycznej w poezjach Adama M ickiew icza”
W. Owczarski: „Pisać snem. O wyobraźni Adama M ickiew icza”
K. Rutkowski: „O poprawianiu M ickiewiczowskich objawień”
E. Graczyk: „P rzeżyć dzień, napisać księgę. A noc? A sen?”
M. Dalman: „Bóg i sny Konrada”2
J. C iech o w icz:,.JSenator w ypadł z łaski... Jak teatr polski śnił sen Senatora”
Z. W. Dudek: „Prawdy snów. Perspektywa psychologii głębi”
M. Bukowska-Schielmann; „W idzenie. Alchem ia człow ieka”
D. Dąbrowska: „Sny słowiańskie w Prelekcjach paryskich”
J. Swietlikowska: „Sny i widzenie w korespondencji M ickiew icza”
A. Nawarecki: „O dw alisz kitę tej nocy.... O M ickiew iczow skim przeczuciu śm ierci”
S. Rosiek: „Komu (i jak) M ickiew icz śnił się po śm ierci”
Sesja naukowa »K ształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji» , zorganizowana przez
Towarzystwo Literackie im. Adama M ickiew icza oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Gdańskiego. Gdańsk, 27-28 września 1999 r.:
M. Czermińska: „Podstawowe cele kształcenia polonistów ”
J. Puzynina: „Aksjologia jako elem ent kształcenia polonistów z perspektywy język ozn aw cy”
Z. Uryga: „Sens i kształt różnych etapów kształcenia polonistów licencjat - magisterium”
B. Kryda: „Sens i kształt licencjatu”
B. Chrząstowska: „Literatura w gimnazjum, literatura w liceum ”
H. Zgółkowa: „W iedza o języku na studiach licencjackich”
S. Gajda: „W iedza o języku na studiach magisterskich”
A. Kłakówna: „Interdyscyplinarność i kontekstualność w kształceniu polonistów ”
A. Opacka: „Polonistyczne kształcenie pomagisterskie”
R. Pawłowska: „M echanizmy czytania a nauka literatury w szkole”
P. Kowalski: „Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie”
Spotkanie autorskie z okazji wydania książki Zbigniewa M ajchrowskiego C ela Konrada,,
J. Bachórz: „Śm iech i uśm iech w Panu Tadeuszu”
A. K owalczykowa: „O Juliuszu Słowackim ”
Spotkanie z wileńskim poetą W ojciechem Piotrowiczem (w trakcie wyprawy do Wilna
w dniach 12-17 września 1999 r.)
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5. GRÓJEC, 27 członków , 5 odczytów
Z. Szeląg: „25 lat działalności Grójeckiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama M i
ckiew icza”; „Życie kulturalne Grójca wczoraj i dziś (wykład na sesjii popularnonaukowej pośw ięco
nej 580 rocznicy uzyskania praw miejskich przez Grójec - 30 września 1999 r.)
Sesja popularnonaukowa w 190 rocznicę urodzin i 150 rocznicę śmierci Juliusza Słow ackiego, zor
ganizowana przez Towarzystwo Literackie im. Adama M ickiewicza, Centrum Kultury R egio
nalnej i Zespół Szkół Zawodowych w Grójcu - 28 października 1999 r.:
E. Szymanis: „K ordian Juliusza Słow ackiego na now o odczytany”
A. Fabianowski: „Juliusz Słowacki w osądzie w spółczesnych”
M. Nesteruk: „M ickiew icz o Juliuszu Słowackim ”
6. JAROSŁAW , 36 członków , 7 odczytów
K. Ożóg: „Problemy i pułapki współczesnej polszczyzny”
E. Paczowska: „W okół problemów Młodej Polski”
E. Świderska: „M etody aktywne na lekcjach język a polskiego”
Spotkanie naukowe pośw ięcone Juliuszowi Słowackiem u w 190 rocznicę urodzin i 150 rocznicę
śmierci - 26 listopada 1999 r.:
M. Inglot: „K ordian . O blicza heroizmu w postawie bohatera”; „Nad R ozłączeniem J. Słow ac
kiego”
K. Biliński: „Funkcje nawiązań biblijnych w wybranych lirykach Juliusza Słow ackiego” : ,^4nh elli i K sięgi narodu p o lsk ieg o i K sięgi pielgrzym stw a polskiego. Nawiązania biblijne”
7. KIELCE, 4 odczyty
H. Kaczorowska: „Język jako narzędzie porozumienia, ekspresji i poznawania w ielk iego obsza
ru kultury. O roli wychow ania język ow ego w szkole”
H.
Kaczorowska: „K ształcenie literackie i kulturowe w szkole jako wzbogacanie w iedzy ucznia
o człow ieku, życiu i św ieci z perspektywy w spółczesnej i tradycji”
A. Pasek: „Nad N iem nem , w nowogródzkich stronach. Relacja z w ycieczk i szlakiem Elizy
O rzeszkowej i Adama M ickiew icza (Grodno, Bohatyrowicze, Baranowicze, N ieśw ież, Tuhanowicze, Św iteź, N ow ogródek)”
L. Pasich: „Tw órczość Juliusza Słow ackiego bliska dziecku - now oczesne propozycje m etody
czne, pom ysły, inspiracje...”
8. KRAKÓW , 21 członków , 6 odczytów
T. Chrzanowski: „Józef M ehoffer w obec tradycji”
W. Stróżewski: „Idee i tw órczość”
M. Tatara: „Adam M ickiew icz dzisiaj”; „Zygmunt Krasiński po 150 latach”
J. W oźniakowski: „Ethos romantycznego artysty”
M. Wyka: „Jak M iłosz czyta M ickiewicza?”
9. LUBLIN, 22 członków , 11 odczytów
T. Witczak: „Nad sonetem I M ikołaja Sępa Szarzyńskiego”; „Sarmatyzm Franciszka Zabłockie
g o”
Sesja »Juliusz Słowacki w 150 rocznicę śmierci»:
T. Skubalanka: „Co w iem y o języku i stylu Słow ackiego?”
B. Jadczak: „ W allenrod Słow ackiego a K on rad W allenrod
M ickiewicza"
W. Pyczek: „»Błękitna kraina» i »otchłań ducha». Z problematyki obrazowania u Słow ackiego”
A. Bagłajewski: „Słowacki i przedburzowcy”
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A. Śniechowska: „Słow o o starości. M otyw starości w dramatach Juliusza Słow ackiego”
K. Puzio: „Zamki romantyków. Z młodzieńczej twórczości Juliusza Słow ackiego”
M. Wojtak: „Słow ackiego styl ironiczny odzwierciedlony w Fantazym ”
E.
Szymanis: „M iędzy egzystencjalizm em agen ezyjsk ąw izjąd ziejów . C złow iek w obec historii
w K ordian ie Juliusza Słow ackiego”
D. Seweryn: „»N asz brat ten umarły» czyli kłopotliwy pochów ek ekskapitana”
10. O LSZTY N, 60 członków, 17 odczytów, wykładów
A. M ackowicz: „Prelekcje popularyzujące działalność Towarzystwa Literackiego im. Adama
M ickiew icza”; „Kult M ickiew icza w historii i w e współczesnej polskiej szkole”
O gólnopolska konferencja naukowa »Juliusza Słow ackiego koncepcja poezji a w spółczesność«, zor
ganizowana przez Zakład Teorii Literatury Instytutu F ilologii Polskiej Uniwersytetu Warmiń
sko-M azurskiego i Towarzystwo Literackie im. Adam a M ic k ie w ic z a - 13-14 grudnia 1999 r.:
J. Ławski: „System genezyjski jako projekt kultury”
L. Zwierzyński: „N ow y kształt obrazu poetyckiego w mistycznej poezji Słow ackiego”
A. K owalczykowa: „Poezja, ironia, w spółczesność”
A. Kotliński: „Jęki Słow ackiego”
A. Nawarecki: „»Imaginacja i rzeczyw istość kłócą się od dawna» o [Panu Alfonsie] - Słow ac
kiego”
M. Jochemczyk: „Poetyka w św ietle zamroczenia”
B. Adam kowicz-Iglińska: „Genezyjski Tłumacz Słow a -k o n ce p c ja poety w pism ach filozoficz
nych Juliusza Słow ackiego”
M. Lubański: „O wyobraźni erotycznej Słow ackiego”
M. Kalinowska: „M iłość i sacrum w M azepie”
A. Rzymska: „Twarze K róla Ducha"
L. Nawarecka: „Szukać duchów ducha. O mistycznej roli poezji w K rólu D uchu”
K. Korotkich: „Od myśli genezyjskiej do apokaliptycznej”
A.
Nawarecki: „D laczego Adam M ickiew icz przestał pisać?”; „Ludwika Śniadecka i inne ko
biety Słow ackiego”
11. OPINOGÓRA, 37 członków, 8 odczytów
T. K ostkiewiczowa: „Literatura polskiego O św iecenia w kontekście europejskim ”
J. Marx: „W ielcy romantycy polscy - nowe sugestie interpretacyjne”
J. Królik: „Projekt wędrówki śladami wielkich romantyków polskich”; „Kilka refleksji po po
w rocie z Paryża”; „«Imię moje tak przeszło, jako błyskawica» - J. Słowacki i Z. Krasiński”
G. Roszko: „Aleksander Św iętochow ski w G ołotczyźnie - w 150 rocznicę urodzin”
H. Kaczorowski: „W rześniowe św iadectwo poezji i prozy polskiej”; „W izjonerstwo Juliusza
Słow ackiego”
12. OŚW IĘCIM , 32 członków, 27 odczytów, konkursów, spotkań
J. Majda: „Tatry w literaturze Młodej Polski”
J. Toczek: „»W ątły, niebaczny, rozdwojony w sobie» - literacki portret człow iek a i jeg o świata
w dobie Baroku”; „»Św iat poprawiać zuchwałe rzem iosło» - dorobek wieku O św iecenia. K siążę p o
e t ó w - Ignacy Krasicki”; „»Zaklęcie Romantyzmu». Romantyzm europejski”; „»M y z niego w szys
cy» - gw iazda M ickiew icza”; „Piętno polskiego Romantyzmu. (Słow acki, Krasiński, Fredro,
N orw id)”; „Pozytyw iści - klęska idei, triumf literatury”; „M roczne ogrody m odernistów”; „D w u
dziestolecie m iędzyw ojenne - m iędzy tradycją a twórczym eksperymentatorstwem ”; „Św iadectw o
»ocalonych» - o literaturze związanej z II wojną św iatow ą”; „»W ydziedziczony ze świata» - litera
cki portret w spółczesnego człow ieka”; „»Tylko poezja...» — wybitne indywidualności poetyckie

167

(M iłosz, Szymborska, Herbert)”; „»Na początku było słow o» - »Na początku był chaos» - funda
menty kultury europejskiej (antyk judeochrześcijański i grecko-rzym ski)”; „Arcydzieła literatury
antyku (Homer, Sofokles, Horacy i inni)”; „W zgardzone Średniowiecze. Perły literatury »w ieków
średnich»” ; „W ogrodzie świata. Renesansowa harmonia - mit czy rzeczyw istość?”; „»N iezw ykłym
i nie lada piórem opatrzony» - geniusz Jana K ochanow skiego”; „»N ędzny aktor» w »teatrze świata»
- Barok w literaturze i nie tylko”
M. Tatara: „O Juliuszu Słowackim ”
J. Adamski - W ieczór autorski; Recytacje utworów Juliusza Słow ackiego dla uczniów szkół
podstawow ych w Bobrku i Chełmku, podczas M szy św. w kościele pw. W niebow zięcia NM Panny
z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci poety ufundowanej przez ks. prob. Jerzego Bronka.
VI Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej dla U czniów Szkół Ponadpodstawowych
O św ięcim ia i C h ełm k a -O św ię c im , 10 grudnia 1999 r.
13. PO ZNAŃ, 59 członków , 7 odczytów
A. Mikołajczak: „Tradycja łacińska w kulturze polskiej”
P. Czapliński: „M aski, mordy, gęby - portret Polaka w prozie lat 90"
W. Żuchowska: „Kreatywność ucznia w św ietle reformy”
T. Witczak: „Sarmatyzm jako tradycja kultury polskiej”
A. Kostrowski: „Śm iełów M ickiew icza”
W. Panas: „Żeński M esjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza”
A. Sobolewska: „Sny w prozie XIX wieku. Pisarska m etodologia marzenia sennego”
14. RZESZÓW, 84 członków , 7 odczytów
J. N ow akow ski: „O poezji W iesława K ulikow skiego”
Cz. Kłak: „Juliusz Słowacki w kręgu Eleusis”; „Czytanie Słow ackiego”; „Próba reinterpretaci i
Sow ińskiego w okopach Woli”
J. Rusin: „Słow acki w e wspom nieniach w spółczesnych”; „Słowacki - gentelman i dandys”
K. Maciąg: „O związkach Juliusza Słow ackiego z Andrzejem Towiańskim ”
15. SŁUPSK, 44 członków , 30 odczytów
Sesja naukowa »Juliusz Słowacki. W yobraźnia i egzystencja», zorganizowana przez Instytut Fi
lologii Polskiej W SP oraz Towarzystwo Literackie im. Adama M ickiewicza. Suwałki, 9-10 września
1999r.:
Z. Zielonka: „Barok Słow ackiego”
M. Śliwiński: „Słow ackiego kategoria narodu”
A. Krysztofiak: „M iędzy życiem a śm ie rc ic ią -m o ty w »przejścia» w twórczości Słow ackiego”
K. Wybraniec: „Kobieta, kobiety, kobiecość w twórczości Słow ackiego (próba ujęcia tematu)”
D. Kalinowski: „Twórczość gnom iczna Słow ackiego”
D. Zawadzka: „D o słownika obrazów Słow ackiego - starzec, starucha”
Z. Kaźmierczyk: „Autobiografia Słow ackiego w poetyce snu”
O. Płaszczewska: „Kreacje błaznów w twórczości J. Słow ackiego”
K. Cysewski: „W yobraźnia i realność (G odzina m yśli oraz W S zw ajcarii Słow ackiego”
B. Waraksa: „Tajemnica w G odzinie m yśli Słow ackiego”
J. Lyszczyna: „Szwajcarska baśń Słow ackiego (W S zw a jca rii)”
L. Libera: „Alpejski cmentarz Słow ackiego (W sztam bu ch u M. W odzińskiej)”
B. Sawicka: „Bohater w pułapce. O M azepie Słow ackiego”
T. Linkner: „M itologia w K rólu-D uchu”
M. Kuziak: „C złow iek oszukany przez duchy (O Samuelu Zborowskim Słow ackiego)
K. Chruściński: „Słowacki w pozytyw izm ie”
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W. Próchnicki: „K. W yka czyta Słow ackiego”
J. Kęcińska: „Słowacki w poezji K. W ierzyńskiego”
E. Jaśkiewicz: „Słowacki w twórczości Gombrowicza”
B. Żynis: „M iłosz czyta Słow ackiego”
M. Mikołajczak: „Rzym neoklasycystyczny J. M. Rym kiewicza w kontekście w iersza Rzym
Słow ackiego”
S. Rzepczyński: „Słowacki - Norwid. Dwa typy wyobraźni”
E. Kasperski: „Języki egzystencji. Kierkegaard - Słowacki”
U. Kęsikowa: „Frazeologia potoczna w twórczości Słow ackiego”
J. Ciechowicz: „Słowacki m istyczny w teatrze w spółczesnym ”
K. Biliński: „Biblia Słow ackiego - m istyczne prolegomena”
D.
Kulczycka: „Anim alistyczne obrazy zniew olenia i niezależności ducha u S łow ackiego »m istyka»”
A. A. Kamiński: „M istyczny anarchizm Słow ackiego”
W. Szturc: „Metafora/»Semafora» w mistycznej twórczości Słow ackiego”
M. Siwiec: „Ze studiów nad tematami orfickimi w twórczości Słow ackiego”
16.

SOSNOW IEC, 18 członków , 26 odczytów, wykładów
W szechnica Literacka - cykl wykładów z zakresu literatury polskiej dla uczniów klas matural
nych »Synteza literatury polskiej od Średniowiecza do okresu 20-lecia m iędzyw ojennego» - cz. I »Syntezy historyczno-literackie», zorganizowana przez Towarzystwo Literackie im. Adam a M ickie
w icza i Bibliotekę Ś ląsk ą- 2 2 września 1 9 9 9 - 12 stycznia 2000 r.:
J. Malicki: „Spotkanie inauguracyjne-Prezentacja Biblioteki Śląskiej”; „Średniow ieczny uni
wersalizm i narodziny kultury polskiej”
B. Mazurek: „M otywy antyczne w literaturze polskiej”; „M otywy biblijne w literaturze pol
skiej”
D. Rott: „Literatura polskiego Odrodzenia”
A. Nawarecki: „Kierunki artystyczne i literackie epoki Baroku”
I. Opacki: „Klasycyzm w literaturze O świecenia”; „Sentym entalizm ”
D. Opacka-Walasek: „Przełom romantyczny”
A. Opacka: „Konstrukcja dramatów romantycznych jako wyraz światopoglądu epoki”
K. Kłosiński: „Literackie i społeczne sensy pozytywistycznych programów”; „Realizm i natura
lizm w literaturze końca XIX w ieku”
R. Koziołek: „M łoda Polska i ...izm y w liryce, dramacie i pow ieści”
A. Węgrzyniak: „Poezja 20-lecia m iędzyw ojennego”
E. Hurnik: „Pow ieść i dramat okresu 20-lecia m iędzyw ojennego”
Sesja naukowa »Słowacki wielkim poetą b y ł...« - czy jest? (W 150 rocznicę śmierci poety), zorgani
zowana przez Towarzystwo Literackie im. Adama M ickiewicza, Instytut Nauk o Literaturze
Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Komisję Historycznoliteracką PAN Oddziału w K atow i
cach - 9 grudnia 1999 r.:
I. Opacki: „Juliusz Słowacki, poeta”
J. Paszek: „Słow ackiego euforia eufonij”
A. Opacka: „Sentencje i aforyzmy w wierszach Słow ackiego a ślady oralności”
M. Piechota: „Polska dawna i przyszła w pismach Słow ackiego”
J. Lyszczyna: „Szwajcarska baśń Słow ackiego (W S zw ajcarii)"
M. Szargot: „K oniec baśni. O [Panu Tadeuszu] Słow ackiego”
A.

Krysztofiak: „M iędzy życiem a śm iercią - m otyw »przejścia« w twórczości S łow ackiego”
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A. Nawarecki: „»Imaginacja i rzeczyw istość kłócą się od dawna» - o [Panu A lfonsie] Słow ac
kiego”
J. Jakóbczyk: „Tetmajer czyta Słow ackiego”
W. Wójcik: „Józefa Piłsudskiego «serce w aloesie»”
E. Dutka: „Po Krzemieńcu Słow ackiego z Paźniewskim ”
17. STARO GARD G DAŃ SK I, 16 członków, 8 odczytów , spotkań
Szkolna sesja literacka »M ickiew icz - romantyzm - w spółczesność», zorganizowana przy
w spółudziale I LO w Starogardzie Gdańskim. 27 kwietnia 1999 r.
Sesja naukowa »W ielcy nieznani twórcy K ociew ia» - Czarna W oda k. Starogardu G dańskiego - 20
listopada 1999:
R. Szwoch: „Literackie echa historii K ociew ia w wybranych utworach prozy XIX i X X w ieku”
Sesja literacka »Czytanie Słowackiego» - 8 grudnia 1999 r.: J. Ciechowicz: „Realizacja teatralna
dramatów m istycznych J. Słow ackiego”
E. Nawrocka: „Beniowski jako poemat dygresyjny”
B. O leksowicz: „J. Słowacki i romantyczny dandys”
R. Grzela: „M ickiew icz w e w spółczesnej poezji polskiej”
W. Owczarski i Z. Majchrowski: „Pan Tadeusz dzisiaj” - odczyt i dyskusja panelowa
18. SUW AŁK I, 15 członków , 4 odczyty
Sesja naukowa pośw ięcona życiu i twórczości Juliusza Słow ackiego - 9 maja 1999 r.:
A. Kaleda: „Słowacki a Litwa”
E.
Szymanis: „Elementy egzystencjalizm u w wizji świata przedstawionej w Kordianie i. Słow a
c k iego”
A. Bagłajewski: „Krzemieniec Słow ackiego”
M. Sagoniak: „Słowacki m istyczny”
19. SZCZECIN, 13 członków , 4 odczyty
E. Kuźma: „M odele komunikacji literackiej”
K. Ćwikliński: „Twórczość Andrzeja B obkow skiego”
N. Goerke: „Polscy pisarze w N iem czech”
W. M odestowicz: „Radiowe adaptacje tekstu literackiego”
20. TARNÓ W , 32 członków , 6 odczytów, spotkań
J. Ablewicz: „Sym bolika życia i śmierci w pow ieści Kam ień na kamieniu W iesław a M yśli
w skiego”
A. Gurbiel: „Poezja liryczna Juliusza Słow ackiego”
Spotkanie autorskie z poetką Anną Frysztakową
S. Longosz: „Antyk chrześcijański”
T. Kłak: „Ewa Szelburg Z a r ę b in a -w stulecie urodzin”
A. Knapik: „O pow ieść o Fryderyku Szopenie”
21. W AR SZAW A , 180 członków, 11 odczytów
Uroczyste w ręczenie dyplomu Członka H onorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama
M ickiew icza Marii Dernałow icz w Gmachu Polonistyki Uniwersytetu W arszawskiego - 27 stycznia
1999 r.:
M. Dernałowicz: „Borowy, Podhorski-Okołów, Pigoń”
Spotkanie na Reducie Sow ińskiego, zorganizowane przez Towarzystwo Literackie im. Adam a M ic
kiewicza, otwierające »Rok Słow ackiego» - 24 kwietnia 1999 r.:
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Świderska: „Realia i bohater wiersza Sow iński w okopach Woli. Prowadzenie spotkania”

Zwiedzanie wystawy »Juliusz Słow acki - Beniow ski» w Muzeum Literatury na Rynku Starego M ia
sta, zorganizowane przez Tow arzystw o Literackie im. Adama M ickiew icza - 16 czerw ca
1999 r.
Uroczyste spotkanie z Juliuszem Wiktorem G om ulickim . W dziew ięćdziesiątą rocznicę Jego uro
dzin, zorganizowane przez T ow arzystw o Literackie im. Adama M ickiew icza i W ydział Poloni
styki Uniwersytetu W arszawskiego - 20 października 1999 r.:
Z. Stefanowska, J. M aciejewski, R. M atuszewski: „O twórczości Jubilata”
Cykl odczytów pośw ięconych Juliuszowi Słowackiem u w 190-tą rocznicę urodzin i 150-tąśm ierci 3 listopada, 17 listopada, 15 grudnia 1999 r.:
E. Szymanis: „Kordian z perspektywy filozofii genezyjskiej”
M. Nesteruk: „Czym był spór Słow ackiego z M ickiew iczem ?”
A. Fabianowski: „B eniowski”
O. Krysowski: „Fantazy - dramat ariostyczny”
A. Kowalczykowa: „Radosne w yjście w pośm iertną przyszłość”
S. Makowski: „Warszawski romantyk i poeta W arszawy”
22.

W ROCŁAW , 28 członków , 3 odczyty
K. Biliński: „O istocie pragmatyzmu w ujęciu Charlesa Peirce’a”
M. Inglot: „Analiza i interpretacja R ozłączenia J. Słow ackiego ze szczególnym uwzględnieniem
adresatki wiersza”
D. Heck: „Co po postmodernizmie? W poszukiwaniu post-teorii”

