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Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. M ickiewicza XX XVIII/2003

W YKAZ ODCZYTÓW
WYGŁOSZONYCH W ODDZIAŁACH TOWARZYSTWA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002 DO 31 GRUDNIA 2002

Na podstawie sprawozdań Oddziałów zestawiła Joanna Król
1. BIAŁYSTOK, 44 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
2. BIELSKO-BIAŁA
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
3. BYDGO SZCZ, 20 członków, 4 odczyty
A. Dąbrowska: „Barwa i św iatło w Hymnach Kasprowicza”
H. Dubowik: „Ekranizacja pow ieści Henryka Sienkiewicza Q u o v a d is ”
J. M alinowski: „W ileński kabaret literacki Sm orgonia ”
A. Norkowska: „Poezja okolicznościowa dedykowana Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu”
4. CZĘSTOCHOW A, 22 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
5. ELBLĄG
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
6. G DAŃ SK , 64 członków , 30 odczytów , wykładów, spotkań (lata: 2001, 2002)
J. Bachórz: „O codzienności i odświętności w N ad Niemnem Elizy Orzeszkowej”
Z. Majchrowski: „Nasz R óżew icz” ; „Nasze małe improwizacje”
E. Nawrocka: „Podróż jako poznanie”
Obchody:
Jubileusz prof. dr. hab. Zenona C iesielskiego połączony z recytacjami w wykonaniu aktorów
Teatru Wybrzeże
Wykłady z cyklu “Odczytywanie dramatu”:
J. Bachórz: „Teatralny Pan Tadeusz” (Zem sta Fredry)
A. Bąk: „Co się komu w duszy gra” ( Wesele W yspiańskiego)
M. Bukowska-Schielmann: „Lęk i wina” (Ślub Gombrowicza)
J. Chojka: „W św iecie slum sów ” (Antygona w Nowym Jorku G łow ackiego)
J. Ciechowicz: „Ja jestem swój chłop” ( Tango Mrożka)
Z. Głombiowska: „W św iecie D ionizosa” (Antygona Sofoklesa)
M. Jarmułowicz: „Otwieranie kartotek” (Kartoteka i K artoteka rozrzucona R óżew icza)
I. Kadulska: „K om edia polityczna” (P ow rót p o sla N iem cew icza)
E. Kotarski: „Tragedia po polsku” (O dpraw a p o słó w greckich K ochanowskiego)
Z. Majchrowski: „Arcydzieło w ruchu” (D ziady M ickiewicza)
E. Nawrocka: „Zabił się m łody” (Kordian Słowackiego)
W. Owczarski: „Sztuka naukowa ze śpiewkam i” (Szew cy W itkacego)
Cykl wykładów: “Historia literatury polskiej jako historia tematów” :
J. Bachórz: „Praca u pozytyw istów ”
J. Ciechowicz: „ W esele w literaturze i sztuce: od W yspiańskiego do Wajdy”
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M. Czerwińska: „Literatura o sobie samej”
J. Data: „Żydzi polscy”
Z. Głombiowska: „Śmierć i cierpienie w literaturze średniowiecza”
M. Jarmułowicz: „Mrożek by tego nie w ym yślił”
Z. Kaźmierczyk: „«Litwo, ojczyzno moja»: od M ickiewicza do K onw ickiego”
E. Kotarski: „Wizja B oga i człow ieka : od K ochanowskiego do Sępa-Szarzyńskiego”; „M iłość
jako temat poezji barokowej”
Z. Majchrowski: „Książki zbójeckie romantyków”
K. M aksimowicz: „Tematyka polityczna w literaturze ośw ieceniow ej”
B. Oleksowicz: „Romantyczne wizje historii”
7. GRÓJEC, 31 członków, 2 spotkania
Spotkanie autorskie z Elżbietą O lszewską - prezentacja albumu poetyckiego Elik A im ée D o
spalenia lub czytania śpiew ania zaw sze p rz y m iłości
„Podręczniki do jęz. polskiego w gimnazjum: kryteria i ocena ich jakości, zgodność z podsta
wami programowymi, stosunek do podręczników ze szkoły podstawowej, zasady doboru”
8. JAROSŁAW , 40 członków, 4 odczyty, konkursy
Regionalny konkurs recytatorski i literacki im. Jerzego Hordyńskiego, zorganizowany przez
Towarzystwo Lterackiego im. A. M ickiewicza we współpracy ze Stowarzyszeniem M iłośników Ja
rosławia, W ydziałem Kultury i Sztuki, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską, pod patro
natem Burmistrza Miasta Jarosławia (8 czerwca 2002 r.)
Sesja Naukowa poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta, zorganizowana przez Towarzy
stwo Literackie im. A. M ickiewicza, Oddział w Jarosławiu, Burmistrza M iasta Jarosławia, Staro
stwo Powiatowe w Jarosławiu, Jarosławską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, M iejski Ośrodek
Kultury w Jarosławiu, Zespół Szkół Plastycznych im. St. W yspiańskiego w Jarosławiu (27 listopada
2002 r.) :
K. Kłosiński: „Poezja zaim kowa”
D. Opacka-Walasek: „Tkanka życia, tkanina poezji. Poetycka summa Zbigniewa Herberta”
D. Pawelec: „Perspektywy adresata w poezji Zbigniewa Herberta”
9. KALISZ
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
10. KIELCE, 30 członków, 5 odczytów
M. Jas: „Now e podejście do edukacji kulturalnej m łodzieży”
M. Miazga: „Koncepcje kształcenia polonistycznego w szkole ponadgimnazjalnej w św ietle no
wych programów i podręczników”; „W pływ opisu dzieła sztuki w utworach literackich na kreowanie
osobow ości bohatera literackiego”
L. Pasich: „Dobry początek... - dylematy polonisty w zreformowanym liceum ”; „Po starcie... pierwsze doświadczenia nauczycieli języka polskiego po III etapie edukacyjnym - refleksje, w n io
ski, kierunki działań...”
11. KRAKÓW, 24 członków, 1 odczyt
M. Smolińska-Byczuk: „M łody M ehoffer-teoretyk - uczeń Stanisława W itkiew icza”
12. KROSNO
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
13. LUBLIN, 22 członków, 3 odczyty
D. Chcmperek: „O sztuce pamiętnikarskiej Jana Chryzostoma Paska”
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S. Nieznanowski: „Pamiętniki życia duchowego kobiet w XVII wieku”; „Życie literackie Lub
lina w XVI i XVII w ieku”
14. LÓDŹ, 22 członków, 7 odczytów
Z cyklu „O literaturze polskiej” (wykłady abonamentowe) :
T. Bocheński: „Czarny humor w dramatach W itkacego”
B. Mazan: „Trylogia Sienkiewicza. Porządkowanie i odnawianie znaczeń”
K. Pietrych: „O poezji Tadeusza R óżew icza”
J. Rzym owski: „O najwybitniejszych powieściach dwudziestolecia m iędzyw ojennego”
K. Tatarowski: „Pisarze emigracyjni w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”
J. W iśniewski: „O twórczości Zbigniewa Herberta”
M. W oźniak-Łabieniec: „O liryce Leśmiana”
15. OLSZTYN, 60 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
16. OPINOGÓRA. 38 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
17. OPOLE
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
18. OŚWIĘCIM, 32 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
19. POZNAŃ, 56 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
20. PRZEM YŚL
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
21. PRZEWORSK, 26 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
22. RZESZÓW, 70 członków , 2 odczyty
M. Polańska: „Stanisław P ig o ń -ż y c ie i twórczość”; „Eleusis. Korzenie harcerstwa polskiego”
23. SIEDLCE, 36 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach.
24. SŁUPSK, 30 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
25. SOSNOW IEC, 20 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
26 STARO GARD G DAŃ SK I, 18 członków
Brak informacji o zorganizowanych odczytach
27.

SUW AŁKI, 25 członków , 12 odczytów, spotkań
J. Bacew icz: „Kultura ludowa i gwary Suw alszczyzny”
W. Smaszcz: „Biblio, ojczyzno moja...”
M. Urbanowicz: „Najwybitniejsze inscenizacje N ie-Boskiej kom edii Zygmunta Krasińskiego;
„Teatr epoki średniowiecza”
Spotkanie autorskie z Eligiuszem Szymanisem połączone z prelekcją : „W kręgu romantycz
nych m itów ” (22 października 2002 r.)
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Spotkania autorskie z Tomaszem Wroczyńskim połączone z prelekcjami: „Pisać poza rok
2 000”; „ Twórczość Tadeusza R óżew icza” (3 grudnia 2002 r.)
Imprezy kulturalne zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną w Suwałkach:
Spotkanie autorskie z pisarzem i historykiem Leonem Żurem połączone z prelekcją „Stosunki
polsko-ukraińskie po akcji «W isła»” (styczeń)
U roczyste otwarcie wystaw y Andrzeja Strumiłły Sztuka książki (kw iecień)
Promocja książki Inni w śró d nas - pokłosie konkursu literackiego (wrzesień)
Uroczyste otwarcie wystawy Św iat liryki Leśmiana (październik)
Promocja książki Legendy zn a d Suwałk i spotkanie ze Stefanem M aciejewskim (listopad)
28. SZCZECIN, 35 członków, 1 odczyt
J. M aciejewski: „Literatura w perspektywie długiego trwania”
29. TARNÓW , 38 członków, 2 odczyty
J. Głomb: „Teatr a rzeczywistość —W okół Ballady o Zakaczaw iu”
J. Nowak: „Brakujące ogniw o w życiorysie autorki Fragm entów - o korespondencji M. K onop
nickiej z I. W asiłowskim ”
30. TO RUŃ, 28 członków, 38 odczytów
M. Januszkiewicz: „W okół znaczenia dzieła literackiego. O hermeneutyce E. Hirscha”
B. Koc: „Fala powrotu Josepha Conrada”
Konferencja naukowa „Polska krytyka literacka w XIX w ieku”, zorganizowana m. in. przez
Toruński Oddział Towarzystwa Literackiego im. A. M ickiewicza (4 -6 grudnia 2002 r.):
M. Stanisz: „Zawartość krytycznoliteracka przedmów romantycznych. Wybrane zagadnienia”
C. Zalewski: „Oswajanie romantyzmu. Początki polskiej krytyki m itograficznej”
J. Lyszczyna: „Zoil Wielkiej Emigracji, czyli o działalności krytycznoliterackiej Stanisława Ropelew skiego”
M. Kuziak: „Krytyka romantyczna wobec rozpadu «w spólnego św iata»”
K. Maciąg: „Portret krytyka literackiego w wybranych pow ieściach Józefa Ignacego Krasze
w skiego”
A. W ójciszyn-W asil: ,,« 0 Polskę idzie, nie o drobiazgi literackie...» - Teofil Lenartowicz w roli
wykładowcy literatury polskiej”
E. Kruszyńska: „Krytyka literatury dla dzieci i m łodzieży na przykładzie utworów K lem entyny
z Tańskich Uoffm anowej”
E. Szczeglacka: „Krasiński o Słowackim panteistycznym”
M. Krzemińska: „Słowacki współczesnych. Poeta z Krzemieńca w oczach krytyki romantycz
nej”
I. Węgrzyn: „Julian Klaczko. M iędzy literaturą a polityką”
D. Kukuć: „Ludwik Sztyrmer - krytyk na łamach Tygodnika P etersbu rskiego”
Ł. Skowroński: „Koteria petersburska wobec zagadnienia arcydzielności prozy historycznej.
Michał Grabowski jako krytyk Henryka R zew uskiego”
A. Borkowska: „Krytyczne zmagania z operą - recepcja R oberta D iabla Meyerbeera w międzypowstaniowej W arszawie”
G. Halkiewicz-Sojak: „O poetyckich potyczkach Norwida z krytyką - na m arginesie wiersza
Spólcześni. (O d p o w ied ź)”
A. Siemińska: „Krytyka (w yjęta z czasopism u) na tle konfliktu Norwida z krytyką”
M. Skwara: „Emerson a «idea narodowa polska» : M ickiewicz, Siem ieński, Chm ielowski - gra
nice i kategorie dziewiętnastowiecznej krytyki literackiej”
M. Saganiak: „Krytyka literatury w Listach z K rakow a Józefa Kremera”
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M. Kwapiszewski: „Od Alberta Gryfa do A ntoniego N ow osielskiego. Biografia intelektualna
późnoromantycznego krytyka”
D. Kliszczak: „W ielcy romantycy w krytyce «W olnego Słowa» Leo Belmonta”
M. Strzyżewski: „Postulaty badawcze dotyczące krytyki literackiej w okresie romantyzmu”
J. Rusin: „Krytyka pożytywistyczna w obec wątków i m otyw ów powstania styczniow ego w lite
raturze 2 połow y XIX w .”
A. Stoff: „Ogniem i m ieczem : Prus o Sienkiewiczu - w tedy i d zisia j”
R. K oziołek: „«Jest w ięc pozytywizm prezerwatywą przeciwko kryzysowi rozumu». Sienkie
w icz jako krytyk i sienkiew iczolog”
J. Sztachelska: „Krytyczny pazur Sienkiew icza”
.1. Bujnicki: „Sienkiewicza spór z naturalizmem”
M. Olszewska: „Problem pow ieści historycznej. Teodor Jeske-Choiński H istoryczna p o w ieść
polska . Studium krytyczno-literackie (od N iem cew icza do Kaczkow skiego) ”
M. Piotrowska: „Postulaty i oczekiwania. Krytyka teatralna w wielkopolskiej prasie codziennej
II poł. X IX w .”
A. Zalewska: „Kategoria środow iskow ości we wczesnej krytyce pozytyw istycznej”
M. A. Woda: „Prawda i mit w ocenie Elizy O rzeszkowej”
I. Gielata: „Kronikarz czy krytyk? Prusa sądy o literaturze zawarte w Kronikach”
D. Kalinowski: „Aforyzm - myśl - tekst programowy. O krytyce literackiej A dolfa D ygasiń
skiego”
K. Biliński: „Bronisław Chlebowski jako krytyk literacki - zarys problemu”
A. Wydrycka: „Studia o literaturze Walerii Marrenć-Morzkowskiej”
J. A. Malik: „Krytyka literacka w krakowskim «Życiu»”
A. Pycka: „Założenia krytyki artystycznej Stanisława W itkiew icza i Emila Z oli”
R. Sulikowski: „G łówne problemy filozoficzne w tekstach krytycznych Stanisława Brzozo
w skiego”
31.

W AR SZAW A , 134 członków, 12 odczytów, spotkań
A. Sobolewska: „Miron Białoszewski - poeta osobny”
S. Falkowski: „Mirona B iałoszew skiego szkoła skupienia”
J. Starnawski: „Zagadnienia m etodologiczne badań literatury staropolskiej”
R. Fieguth: „Krotofile i m iłostki Franciszka Kniaźnina”
E. Swiderska: „ Podręczniki do języka polskiego w gimnazjum. Ocena aktualnej sytuacji”
E.
Kmiecińska: „Podręczniki Janiny Dietrich i Alicji Zacharskiej Ś la d na fa li, kl. I - I I I , wyd.
Oświata”
G. M ackiewicz, O. N octzel, M. Furgała: „Podręczniki Tadeusza Garsztki, Zuzanny Grabo
wskiej, Gabrieli Olszewskiej D o Itaki, kl. I-III, wyd. Znak”
E.
Łukasik: „M. Nagajowa Św iat w słow ach i obrazach, kl. I-III, wyd. WSiP; W. Bobiński:
Ś w iat w słow ach i obrazach. P odręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, kl. I-III, wyd.
WSiP ; K. Orłowa, H. Synowiec: Język ojczysty. P odręcznik do kształcenia językow ego, kl. I-III,
wyd. W SiP”
A. Gronczewski: „Latyńskie żagle. Rzecz o Voci di Roma Jarosława Iw aszkiew icza”
Sesja zorganizowana współnie z Muzeum Literatury im. A. M ickiew icza w W arszawie w
związku z rocznicową w ystawą N ie-Boski Z y g m u n t- Warszawa, 28 listopada 2002 r.:
Z. Sudolski: „Ojciec i syn”
A. Fabianowski: „Krasiński m yśliciel”
E. Szczeglacka: „Krasiński wobec towianizm u”
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32. WROCŁAW, 25 członków, 10 odczytów
G. Wichary: „Reforma oświaty z punktu widzenia polonisty”
M. Bursztyn: „Now a matura i zm ienione kwestie programowe w szkole średniej, now e treści
kształcenia w gimnazjum”
R. Otolińska, M. Cieński: „N ow e podręczniki do nauki w liceum”
Sesja naukowa „Z warsztatów badawczych historyków literatury”, zorganizowana przez Tow a
rzystwo Literackie im. A. M ickiewicza, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu W rocławskiego (1 3 -1 4 listopada 2002 r.):
Staropolszczyzna - A. Karpiński - L. Ślękowa
O ś w ie c e n ie -T . K o stk ie w icz o w a -M . Cieński
Romantyzm - D . S iw ic k a -M . Strzyżewski - M. Inglot
Pozytywizm - G. Borkowska - T. Żabski
Młoda Polska - R. Loth - К. Biliński
Literatura lat 1 9 1 8 - 1 9 8 9 - A. N asiłow ska - A. Zawada
Literatura po roku 1989 - L. Burska - W. Browarny
33. ZIELONA GÓRA, 12 członków, 20 odczytów (lata: 2001, 2002)
Konferencja „Norwid - nasz współczesny. Percepcja i recepcja” (2 2 -2 3 października 200 Ir.):
.1. Puzynina, P. Sobotka: „Norwid - prorok?”
Cz. Glensk: „W spółczesne konteksty recepcji skrzydlatych słów С. K. Norwida”
E. Kasperski: „Norwid i nordyzm. N ow y kontekst recepcji”
M. Inglot: „Norwidowska krytyka idylli w ludowości polskiej”
M. Ruszczyńska: „Idee słow ianofilskie w poezji Norwida”
D. Kalinowski: „Norwid się oświadcza. O listach miłosnych poety”
D. Klimanowska: „Dramat samotności i misterium spotkania w pismach Norwida”
W. Mikucki: „Nad wierszem Norwida Wspomnienie w io sk i”
J. Lyszczyna: „W Weronie, czyli norwidowska semiotyka kultury”
E. Jakiel: „Kulisy recepcji wydawniczej C. Norwida w Młodej P olsce”
K. Biliński: „Norwid jako poeta smutku”
A. Kuik-Kalinowska: „Pisanie dagerotypem. O Czarnych kwiatach i Białych kw iatach”
I. Jokiel: „Dwa rewolwery - o funkcji rekwizytu w A ktorze Norwida i R ew olw erze Fredry”
A. Fabianowski: „Cyprian Kamil Norwid wobec kwestii żydow skiej”
D. Heck: „Kryzys teorii literatury w dyskusjach amerykańskich”
P. M ichałowski: „Małe formy poezji”
Г. Bujnicki: „Rozbieranie Ligii. O estetyce antycznej w Q uo v a d is”
D. Kulczycka: „M istyczna wykładnia symboliki gołębia w utworach Juliusza Słow ackiego”
K. Marcinkowski: „W okół wybranych problemów historiozofii rewolucji w Śnie srebrnym Sa
lo m e i”
M. Ruszczyńska: „Rinaldo Rinaldini z Czarnohory”

