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REZOLUCJA ZJAZDOWA

D elegaci Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama M ickiewicza na Zjeź- 
dzie D elegatów  Oddziałów w  Płocku w  dn. 19—21 w rześnia 1980 r. solidaryzując się 
ze sform ułow aniam i porozum ienia gdańskiego, które otw ierają perspektyw y dla de
m okratyzacji życia społecznego i  odrodzenia kultury narodowej, w yrażają prze
konania, że podstaw ow ym  w arunkiem  rozwoju stowarzyszeń kulturalnych w  Polsce  
jest zapew nienie im  pełnej sam orządności oraz stworzenie realnych potrzeb m ate
rialnych.

Odbiciem obrad delegatów  są następujące w nioski :
1. Statut T owarzystwa opracowany w  1967 r. w ym aga now elizacji, dostosowania  

do bieżących potrzeb á profilu tegoż Tow arzystw a. W tym:
a) przeredagow anie ordynacji wyborczej i w prowadzenia jej do statutu, łącz

nie z  w yboram i Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów poprzez tajne głosow anie  
na w alnym  zebraniu delegatów  bądź w alnym  zebraniu członków  w  przypadku Od
działów;

b) zw eryfikow ania i określenia zasięgu terenow ego działalności Oddziałów;
c) utrzym ania tradycyjnej nazw y Towarzystwa.
2. Zebrani podkreślili doniosłą rolę Towarzystwa, które pow inno podjąć działa

nia integrujące w  środowiskach polonistycznych. Postanow iono:
a) w  term inie dw um iesięcznym  zorganizować w  Oddziałach zebrania obejm ują

ce całe środowisko polonistyczne, inform ujące o celach i zadaniach T owarzystwa;
b) przedstawić propozycję zw ołania ogólnopolskiego zjazdu polonistów.

3. Do Kom itetu Porozum iewaw czego Stow arzyszeń Twórczych i N aukowych  
postanowiono zgłosić w nioski dotyczące rozwoju nauki, poprawy sytuacji polityki 
w ydaw niczej i ośw iatowej.

4. Oświata i kultura, na które w ydatki w  budżecie Państw a są i tak drastycz
nie małe, w  żadnym  przypadku nie mogą być terenem  oszczędzania. Decydują one 
o św iadom ości, a w ięc i tożsam ości narodowej, a zarazem stanowią najw ażniejszy  
jego w kład do skarbu kultury ogólnoludzkiej.

5. D elegaci Oddziałów Towarzystwa domagają się rew izji planów  w ydaw niczych, 
nie uwzględniających w e w łaściw ych nakładach książek poszukiwanych na rynku, 
a niezbędnych dla kultury narodowej. Dotyczy to m.in.:

a) klasyków  literatury,
b) dzieł w artościowych literatury w spółczesnej,
c) dzieł pom ocniczych, jak encyklopedie, słowniki, podręczniki, m onografie po

pularne itp.
Szczególny niepokój ze w zględu na rozwój przyszłych pokoleń budzi brak zu

pełny na rynku w artościow ych książek dla dzieci i m łodzieży.
6. Za podstaw ow e zagadnienie Towarzystwo uważa potrzebę natychm iastow ej 

rew izji struktury i programów kształcenia na w szystkich szczeblach nauczania.
7. N iepokojem  napawa sytuacja nauczyciela polonisty w  szkole, co wyraża się:
a) w  przeładow aniu programów nauczania i zasadniczego utrudnienia sam odziel

nej ich interpretacji;
b) w  nadm iernym  obciążeniu etatowym , niskim  uposażeniu i negatyw nej se lek 

cji do zawodu;
c) w  adm inistracyjnej zależności nauczyciela nieustannie pouczanego przez 

w szystkich, co sprzyja postawom  bierności, odbiera twórczą in icjatyw ę i obniża po
czucie godności w łasnej.
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Zdaniem zebranych najpilniejszą obecnie potrzebą jest w łączenie się Towarzy
stw a do dyskusji nad podręcznikam i szkolnym i i w yjaśnienie sytuacji programowej 
w  szkole. N ależy rów nież podjąć działania w  kierunku integracji nauczania litera
tury i języka. Za szczególnie palące zagadnienie uznano sytuację uczniów , nauczy
cieli i przedm iotów hum anistycznych w  szkołach zaw odowych. T owarzystwo postu
luje podjęcie natychm iastowych działań zm ierzających do zm iany społecznego sta
tusu nauczyciela i deklaruje w spółpracę z niezależnym  ruchem  zawodowym .

8. Zebrani podkreślili konieczność zreform owania uniw ersyteckiego studium  po
lonistycznego, w  tym  m.in. przedłużenie studiów  do lat pięciu i um ożliw ienie pełne
go, wszechstronnego kształcenia kierunkowego. W yrazili rów nież potrzebę przeciw 
działania anom aliom  życia naukowego w yrażających się np.:

a) w  pozam erytorycznych i oportunistycznych w zględach „opinii” i recenzji 
„naukowych” ;

b) w  zaham ow aniu oraz nieregularności ukazyw ania się czasopism, książek nau
kowych i tekstów  literackich.

9. Zebrani w yrazili zaniepokojenie stanem  w spółczesnego języka polskiego uży
wanego tak w  środkach m asowego przekazu, jak w  publikacjach naukowych. Zgło
sili potrzebę natychm iastowego podjęcia na tym  polu środków zaradczych.

10. Postuluje się takie ograniczenie cenzury, by strzegła ona jedynie tajem nic pań
stw ow ych — w ojskow ych i gospodarczych.

D elegaci w yrazili ponadto nadzieję, że poszerzona działalność T ow arzystw a po
w inna spowodować, iż stanie się ono ogólnopolskim  stowarzyszeniem  polonistów  — 
m iłośników  literatury, integrującym  różne środowiska kulturowe, ośw iatow e i nau
kowe. Zobowiązali przy tym  Zarząd G łów ny do podania niniejszej rezolucji do w ia 
domości publicznej i do czuw ania nad realizacją zawartych w  niej postulatów.

Barbara Kryda

SPRAWOZDANIE 
z pracy Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 

w  okresie od w rześnia 1979 do września 1980

I. MIEJSCE TOWARZYSTWA  
W A KTUALNEJ SYTUACJI KULTUROWEJ

Sprawozdania przygotow yw ane z racji Zjazdów statutow ych Towarzystwa m ają  
charakter nie tylko form alnego podsum owania pracy, jakiego dokonujem y przecież  
corocznie rozliczając się w obec W ładz A kadem ii. Zebrania spraw ozdaw czo-w ybor
cze muszą być terenem  pogłębionej refleksji nad kształtow aniem  św iadom ości k u l
turowej w  naszym  kraju w  kontekście sytuacji nauk hum anistycznych, w  tym  
szczególnie nauki o literaturze; m iejscem  i rolą polonistów  działających na w szy 
stkich terenach służby społecznej: w  szkole, bibliotekach, instytucjach w ydaw niczych  
i popularyzacyjnych, placów kach naukowych, w  adm inistracji kulturalnej.

To w ezw anie nie w ynika — choć patrząc z zew nątrz m ogłoby się tak w yd a-



Zjazid D elegatów  Tow arzystw a w Płocku (19—21 IX 1980 r.). Mgr W. Gałkowski, 
dyrektor W ydziału Kultury i Sztuki Urzędu W ojewódzkiego wręcza prezesowi 

Tow arzystw a prof. M. K lim ow iczow i A lbum  Muzeum M azowieckiego w Płocku

Zjazd D elegatów  T ow arzystw a w  Płocku. Fragm ent sali obrad (w rzędzie pierwszym  
od lew ej prof. J. K ulczycka-Saloni)

Rocznik XVI — str. 160—161.



Zjazd Delegatów Towarzystwa w Płocku. Fragm ent sali obrad (w rzędzie pierwszym  
od lewej prezes T ow arzystw a prof. M. K lim ow icz i w iceprezes prof. R. Taborski)

Fragment w idow iska pt. Wielka  Improwizac ja  w  reżyserii H. Boaikołowskiego. 
Po obu stronach sa li D elegaci Zjazdu




