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P r z y p i s y

1 W parku oliw skim  im. A. M ickiew icza istn ieje popiersie poety um ieszczone 
na cokole, przy bram ie zaś stylizow ana podobizna M ickiewicza.

2 Prof. dr P aw eł W yczyński, ur. w  1921 r. w Zelgaszczy woj. gdańskie, w y
chow anek igimnazjum w  Starogardzie, uczestnik konspiracji antyhitlerow skiej 
(w spółtwórca tzw. „Jaszczurki”) na Kociewiu. Autor licznych pr,ac krytycznych  
i współautor 6-tom ow ego raportu o stanie kultury dw ujęzycznej Kanady.

3 Bernard Sychta, S łow n ic tw o  kociew skie  na tle ku ltu ry  ludow ej,  t. 1, W ro
cław  1980.

4 M edal dw ustronny o średnicy 6 om, na aw ersie otw arta k sięga i napi's: 
„Bernardowi Sychcie, autorowi słow nika kociew skiego. 1980”, zaś na rew ersie  
herb Starogardu Gd. — stolicy K ociew ia i siedziby T ow arzystw a Literackiego — 
fundatora medalu, oraz pełna nazw a ofiarodawcy. Medal w ybito w  3 egz. (dla
B. Sychty, Oddziału Tow arzystw a i M uzeum K ociew skiego w  Starogardzie Gd.).
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SPRAWOZDANIE 
ZE ZJAZDU DELEGATÓW ODDZIAŁÓW 

TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W PŁOCKU

W dniach 19- 21  w rześnia 1980 r. obradował w  Płocku kolejny statutow y Zjazd 
D elegatów  Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama M ickiewicza połączony  
z sesją naukow ą dla uczczenia 150 rocznicy Nocy Listopadowej. Obrady odbyw ały  
się w  siedzibie T ow arzystw a Naukowego Płockiego w  obecności W ojewody P łockie
go mgr Jana Gorczycy, dyrektora W ydziału Kultury Urzędu W ojewódzkiego mgr 
W itolda G ałkowskiego, zastępcy sekretarza propagandy Kom itetu W ojewódzkiego 
PZPR mgr Tomasza Klickiego.

Otwarcia dokonał prof, dr M ieczysław  K lim ow icz — prezes Zarządu Głównego  
zwracając uw agę na ścisłą  w ięź, jaka w  w yniku działalności T owarzystwa zaistnia
ła  m iędzy ośrodkam i uniw ersyteckim i i polonistyką szkolną. Zebranych pow itała pani 
mgr Teresa K licka — prezes Oddziału Płockiego. M inutą ciszy uczczono pam ięć zm ar
łego 5 m arca 1980 r. członka T owarzystwa Literackiego im. A. M ickiewicza, m iłoś
nika i znaw cy literatury, dr Szczepana Wacka.

W prowadzeniem  do dyskusji było sprawozdanie z działalności Towarzystwa przed
stawione przez dr Barbarę Krydę, które w  części ogólnej zaw ierało próbę odpowiedzi 
na pytanie o m iejsce Towarzystwa w  aktualnej sytuacji kulturowej, a w  części 
szczegółowej ujęło najw ażniejsze elem enty działalności Zarządu Głównego i Oddzia
łów  w  ciągu ostatniego roku. W szystkie te problem y stały się przedm iotem  ożyw io
nej, ciągnącej się do późnych godzin w ieczornych dyskusji. Głos zabierali członko
w ie  Zarządu G łów nego i przedstaw iciele Oddziałów: prof, dr Zdzisław Libera, doc. 
dr Janusz M aciejewski, prof, dr Janina K ulczycka-Saloni, doc. dr Stanisław  Fita, 
dr Maria Grabowska, dr hab. Stanisław  Świrko, dr Ryszard W ojciechowski, doc. dr
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Czesław Kłak, doc. dr Stanisław  Frybes, mgr Jadw iga Różyłło-Stasiakowa, doc. dr 
Rafał Leszczyński, prof, dr M ieczysław  Inglot, dr W anda Ł ukszo-N ow akow ska, mgr 
H alina Bendarczyk, prof, dr Andrzej B ukow ski, prof, dr Ireneusz Opacki, dr B o
żena Chrząstowska, prof, dr Czesław Zgorzelski, prof, dr Jerzy Starnawski, prof, 
dr Izabela Lewańska, dr Andrzej Guzek, doc. dr Marian Tatara.

Szczególne znaczenie m iała w ypow iedź prof, dr Zdzisława Libery. Zwrócił on  
uw agę na historyczny m om ent, w  którym  obraduje Zjazd. Stw ierdził, że sytuacja  
domaga się uważnego spojrzenia na zakres potrzeb w  dziedzinie polonistyki i pod
jęcia, być m cże przez nasze Towarzystwo, nowych, rozszerzonych zadań. Pierw szym  
z nich jest odbudowanie społecznego zainteresow ania dziejam i narodowej kultury  
literackiej, zintegrowanie działań historyków  literatury w okół jej badania i popula
ryzacji. Drugim zadaniem  T ow arzystw a jest integracja szkoły i uniw ersytetu  czyli 
przenoszenie w iedzy o literaturze ze środowisk uniw ersyteckich do szkolnych.

W codziennej działalności jest to w ięc stała pomoc M inisterstw u Oświaty i W y
chow ania: z konieczności, w  zaistniałej sytuacji, gdy pow ołane do tego instytucje nie 
w yw iązują się ze sw oich zadań, spełnianie funkcji ośrodków metodycznych i In
stytutów  Kształcenia N auczycieli i Badań Oświatow ych (sesja programów szkolnych, 
sejm ik polonistyczny). N ależy dążyć, aby tych spotkań ogółu polonistów, w yrażających  
autentyczne, św iadom e postaw y potrzeb kulturalnych, było coraz w ięcej, zw łaszcza  
że młodemu pokoleniu polonistów  brakuje ludzi, którzy cieszyli się tak w ielk im  au
torytetem  intelektualnym  i moralnym, jak Julian Krzyżanowski, Stanisław  Pigoń, 
W acław Borowy, a z żyjących Konrad Górski.

Doc. Janusz M aciejewski stw ierdził następnie, że T owarzystwo jest jedyną re
prezentacją całego środowiska polonistycznego, spełniając praktycznie rolę stow a
rzyszenia polonistów  polskich, obejm ującego w szystkich, którzy zajm ują się w iedzą  
o literaturze, tak teoretyków, jak historyków  literatury. Istnieje w ięc potrzeba, żeby 
ta rola uzyskała potw ierdzenie w  sform ułow aniu statutow ym  i została zaakceptow a
na przez ogół polonistów. W tym  celu należy zw ołać otw arte ogólnośrodowiskow e ze
brania w e w szystkich Oddziałach i przedyskutować m.in. m ożliw ość zorganizowania  
ogólnego zjazdu polonistów. W niosek ten był głów nym  tem atem  w ielu  wystąpień.

Uczestnicy sugerow ali rew izję Statutu, aby w  dalszej pracy Towarzystwa L i
terackiego im. A. M ickiewicza można było realizow ać jego poszerzone zadania (dr 
Ryszard W ojciechowski), zw łaszcza w  zakresie reprezentow ania całego środowiska, 
jak czyni to P olsk ie T ow arzystw o H istoryczne (doc. S tan isław  Frybes), w  pełni od
pow iedzialności za polską św iadom ość narodową (doc. Czesław Kłak). Padały pro
pozycje zmiany nazw y T owarzystwa (np. Towarzystwo Polonistów ), lecz odrzucono 
je. Zebrani podkreślali też solidarność ze sform ułow aniam i porozum ienia gdańskiego, 
zrwłaszcza z tymi jego punktam i, które dotyczą sytuacji w  dziedzinie kultury (swobo
da wyrażania opinii i działalności stowarzyszeń twórczych i naukowych).

W ielu uczestników  zw racało uw agę na funkcję nauczyciela w  szkole, w  obecnej 
sytuacji społeczno-politycznej tu dostrzegając w ęzłow y punkt trudności. Prof. Ire
neusz Opacki postulow ał, by nauczyciel m iał prawo do twórczego, swobodnego trak
tow ania programu literackiego na lekcji. Pom ocą w  tym  w zględzie służyć będą p re
lekcje i prelegenci T ow arzystw a. N atychm iastow ego przeciw działania domaga się 
rów nież przeciążenie pracą nauczycieli. N auczyciel n ie m oże rozw ijać i po
szerzać swojej w iedzy, jeśli jego etat dydaktyczny w ynosi 26 godzin (w praktyce są 
oni obciążeni w  w ym iarze znacznie w yższym ). K onieczne jest ograniczenie etatu p o 
lon isty  do m aksim um  18 godzin. U stosunkow ując się do aktualnej sytuacji polskiej 
kultury m ów ca kategorycznie stw ierdził, że nie może być zdrowe państwo, w  którym  
w ydatk i na kulturę są zepchnięte na daleki plan w  ogólnym  budżecie państwa. W 
w arunkach polskich w ynoszą one 0,85°/o budżetu. Te uw agi podtrzym ywało i roz
w ijało w ielu  następnych uczestników  dyskusji.
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O konieczności w ystąp ien ia  w  najbardziej palącej dla polskiej kultury sprawie, 
jaką są potrzeby książkow e (od czytanek dla dzieci i słow ników  ortograficznych do 
prac naukowych) m ów ił prof. Andrzej Bukowski.

Doc. M arian Tatara podzielił się swoim i dośw iadczeniam i z pracy z nauczycie
lam i studiującym i zaocznie, staw iając pytanie, czy system  dostępności studiów dla 
nauczycieli zdaje egzam in? Problem  kom petencji nauczycieli stanął w  centrum oży
w ionej dyskusji. P olem iści zgodnie stw ierdzili, że średni (by nie rzec — niski) po
ziom prac m agisterskich nauczycieli w ynika w yłącznie z przeciążenia pedagogów, 
a nie z nieodpow iedniego stosunku do studiów. Być może zło tkw i w  samej struk
turze studiów  (w łącznie z negatyw ną do nich selekcją).

Pani mgr Halina Bednarczyk, reprezentująca tarnow ską polonistykę szkolną, 
dokonała przejm ującej analizy programu języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły  
Zawodowej. Na podstaw ie tak ułożonego programu nie ma m ow y o w ychow aniu  
świadom ej m yślącej k lasy robotniczej — są natom iast przesłanki do obrony przed 
wtórnym  analfabetyzm em .

K onieczna jest szybka rew izja programów i podręczników.
W iele głosów  dotyczyło pracy Zarządu Głównego Towarzystwa. Delegaci zgodnie 

orzekli, iż w ysyłane do Oddziałów „Kom unikaty” — inform acje o pracy Zarządu są 
bardzo przydatne. P ostulow ali jeszcze siln iejszą w spółpracę. Podtrzym ano rów nież 
w niosek Zarządu G łównego o now elizację listy prelekcji.

O pracach w ydaw niczych m ów ili: doc. Stanisław  Fita, dr Maria Grabowska, 
dr hab. Stanisław  Św irko. Kom isja historyczna pracowała w  ostatniej kadencji nad 
grom adzeniem  dokum entacji i bibliografii do historii Towarzystwa. W niektórych  
Oddziałach prace nad ich historią są już ukończone, m.in. w  Oddziale W arszaw
skim, Olsztyńskim , Rzeszowskim .

Dr hab. Stanisław  Sw irko przedstawił zebranym św ieżo w ydany „Rocznik” 
XIII i poinform ow ał o podw yżce ceny „Rocznika” do 42 zł. Łączy się ona z ogólną  
podwyżką zastosowaną przez drukarnie i w ydaw nictw a. Jednocześnie powiadom ił 
zebranych, że ze w zględu na różnice zdań m iędzy nim a pozostałym i członkam i Re
dakcji „Rocznika” prosi o pow ołanie kom isji zjazdowej, która zbada sprawę i w ypo
w ie się na jej temat. Do kom isji zgodzili się w ejść: mgr Jadw iga Lindner z Od
działu w  O lsztynie, mgr Longina Szatkow ska z Oddziału w  Płocku, doc. dr Marian 
Tatara z Oddziału w  Krakowie.

N ow ą form ą pracy T ow arzystw a jest K om isja Kom paratystyczna, której pow sta
nie uzasadniła w  obszernym  w ystąpieniu prof, dr Janina Kulczycka-Saloni. Celem  
K om isji będzie integracja literaturoznawców  polskich, pośredniczenie w  kontaktach 
i w spółpracy z ośrodkami zagranicznym i.

W ielu delegatów  w yraziło radość z in icjatyw y w ydaw niczej Oddziału W arszaw
skiego — B iblioteki Tekstów  Zapomnianych, w  której znajdą się (m iędzy innym i) 
w ykłady M ickiewicza w  C ollège de France, Promethidion  C.K. Norwida, Pieśni na
bożne  F. Karpińskiego, Kazania  se jm ow e  P iotra Skargi. Sugerowano także, w  kon
tekście nasilania się w  w ielu  krajach ruchu badawczego nad literaturą dziecięcą, 
utw orzenie odpow iedniego instytutu w  Polsce.

Spraw y finansow e T ow arzystw a om ów iła mgr Maria Bokszczanin. Przedstaw iają  
się one bardzo źle z powodu ograniczenia dotacji PAN, co z kolei w ynika z nieuregu
low ania w  w ielu  przypadkach składek członkowskich oraz z ogólnej sytuacji eko
nomicznej kraju.

K ilka głosów  dotyczyło działalności poszczególnych O ddziałów. Do poruszo
nych w  dyskusji zagadnień ustosunkował się w iceprezes Towarzystwa, prof. Roman 
Taborski, stw ierdzając m.in., że konieczne jest zorganizow anie w  szybkim  term inie 
(propozycja 2 m iesięcy) inform acyjnych ogólnośrodowiskow ych zebrań.
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Następnie mgr Andrzej K ozłowski złożył sprawozdanie Kom isji R ew izyjnej, któ
ra w niosła o udzielenie absolutorium ustępującem u Zarządowi. W niosek przyjęto.

Dr Barbara Kryda przedstawiła w  im ieniu ustępującego Zarządu listę kandyda
tów  do nowych w ładz Towarzystwa, uzupełnioną następnie przez propozycje z sali. 
W w yniku tajnego głosow ania na poszczególne kandydatury (67 uczestniczących  
w głosowaniu, 65 głosów  ważnych) w  skład nowego Zarządu G łównego w eszli: mgr 
Maria Bokszczanin, prof, dr Andrzej Bukowski, dr Bożena Chrząstowska, doc. dr 
Stanisław  Fita, doc dr Stanisław  Frybes, doc. dr Stanisław  Frycie, doc. dr Ryszard 
Górski, dr Maria Grabowska, prof, dr M ieczysław  Klim owicz, dr Barbara Kryda, 
prof, dr Janina K ulczycka-Saloni, prof, dr Zdzisław Libera, dr W anda Ł ukszo-N o- 
wakowska, doc. dr Janusz M aciejewski, dr Anna M ackowicz, doc. dr Stanisław  M a
kowski, prof, dr Ireneusz Opacki, dr Edmund Rosner, dr Cezary Rowiński, prof, dr 
Eugeniusz Saw rym owicz, prof, dr Zofia Stefanowska, mgr Czesław a Szetela, dr hab. 
Stanisław  Świrko, prof, dr Roman Taborski, dr Ryszard W ojciechowski. Skład G łów 
nej Kom isji R ewizyjnej: prof, dr M ieczysław  Inglot, doc. dr Barbara Koc, mgr 
Andrzej Kozłowski. Skład Sądu Honorowego: prof, dr Izabela Lewańska, prof, dr 
Janusz Pelc, prof, dr Czesław Zgorzelski.

W końcow ym  fragm encie Zjazdu Kom isja W nioskowa (dr Bożena Chrząstowska, 
dr Barbara Kryda, doc. dr W ładysław  M agnuszewski) przedstawiła rezolucję, w  któ
rej znalazły się w szystkie zgłoszone przez delegatów  w nioski. Zobowiązano Zarząd 
G łówny do podania ich do w iadom ości publicznej i do czuw ania nad realizacją zgło
szonych postulatów (pełny tekst publikujem y osobno).

Zgodnie z tradycją przyznano tytuły członków honorowych Towarzystwa. Otrzy
m ali je Juliusz W iktor Gom ulicki, prof, dr Janina K ulczycka-Saloni, prof, dr S te
fania Skwarczyńska, prof, dr Franek Louis Schoell, prof, dr Igor Bełza.

W drugiej części Zjazdu odbyła się sesja naukowa pośw ięcona 150 rocznicy N o
cy Listopadowej pt. „Pow stanie Listopadowe w  literaturze polskiej”. Referaty w y 
głosili: prof, dr Zdzisław Libera — „Noc Listopadowa w  oczach K ajetana Koźm iana  
i Maurycego M ochnackiego”, dr Maria Grabowska — „M ickiewicz a pow stanie l i 
stopadowe”, dr W aldemar K lem m  — „Generacja postyczniow a w obec tradycji pow 
stania listopadow ego”, prof, dr Roman Taborski — „Powstańcze dramaty W y
spiańskiego”, dr Kazim ierz A skanas — „Towarzystwo N aukow e P łockie — zarys 
działalności”. Nadesłali rów nież sw oje prace na sesję, n ie m ogąc ich w ygłosić oso
biście: doc. dr Stanisław  M akowski — „Słowacki — śpiew ak rew olucji naszej” 
oraz doc. dr Zbigniew Sudolski — „Powstanie czy rew olucja — dylem aty św iato
poglądowe Zygmunta K rasińskiego”.

W ożywionej dyskusji głos zabierali: prof. Roman Taborski, prof. Maria Grzę- 
dzielska, prof. Izabela Lewańska, dr hab. Stanisław  Świrko, doc. Czesław Kłak, mgr 
Stanisław  Kostanecki, podkreślając n iezw ykle aktualną dla naszej w spółczesności 
w ym ow ę m ateriału historycznego przedstawionego przez prof. Liberę oraz now a
torstwo badań dr K lem m a, który podjął tem at uw ażany dotychczas za peryferyjny.

Przewodniczący sesji prof. Zdzisław  Libera podziękow ał w szystkim  referentom  
i dyskutantom. Stw ierdził, że sesja rozpoczynając w ielką debatę narodową nad zna
czeniem  Pow stania Listopadowego jest jednocześnie w yrazem  hołdu dla naszej prze
szłości historycznej.

Prof. Roman Taborski dokonał zam knięcia obrad dziękując gospodarzom płoc
kim.

W czasie pobytu w  Płocku goście zw iedzili interesującą w ystaw ę secesji w  M u
zeum M azowieckim  i obejrzeli spektakl Teatru A dekw atnego kierow anego przez 
Henryka Boukołowrskiego — „Im prowizacja w edług Adam a M ickiew icza”. Odbyli 
również spacer po zabytkowej części Płocka, jesiennego, ale słonecznego w  tych  
dniach.


