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Sprawozdanie z LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
w Gnieźnie
W dniach 23-24 września 2013 r. odbył się w Gnieźnie LXXI Zjazd Pol
skiego Towarzystwa Językoznawczego. Obrady miały miejsce w Instytucie Kul
tury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacyj
ną, bardzo serdeczną opiekę nad uczestnikami Zjazdu roztoczyły przede
wszystkim Panie dr hab. Eliza Grzelak, prof. UAM i dr Emilia Twarowska-Antczak.
Temat tegorocznego Zjazdu: „Metodologie językoznawcze w nauczaniu uni
wersyteckim” zgromadził wielu referentów z różnych ośrodków akademickich
(m.in. UW, UJ, UAM, UMK, UMCS), którzy zaprezentowali swoje wystąpienia
zarówno w ramach obrad plenarnych (m.in. prof. Bogdan Walczak, prof. Krysty
na Waszakowa, prof. Witold Mańczak, prof. Zygmunt Saloni, dr hab. Ewa
Gruszczyńska i dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, prof. SWPS, dr Agnieszka
Słoboda), jak i w sekcjach tematycznych. Dyskutowano nad takimi szczegóło
wymi problemami, jak:
- miejsce i zakres przedmiotów językoznawczych w planach i programach
studiów,
- autonomia językoznawstwa w programach studiów uniwersyteckich,
- kanon wiedzy językoznawczej na studiach uniwersyteckich,
- problem językoznawczej terminologii stosowanej w dydaktyce uniwersy
teckiej,
- modele opisu gramatycznego w nauczaniu akademickim,
- nowe kierunki w językoznawstwie i ich miejsce w nauczaniu akademic
kim,
- problem interdyscyplinarności w nauczaniu lingwistyki,
- moda w lingwistyce a dydaktyka akademicka.
W zakresie podjętej problematyki kwestie ściśle naukowe łączyły się tym
razem z zagadnieniami dydaktycznymi. Referenci postawili wiele ważnych py
tań, np. jak nauczać składni w szkole (referat prof. Bogusława Dunaja), jak
odróżniać dopełnienie od okolicznika (referat dr. hab. Andrzeja Moroza i dr hab.
Małgorzaty Gębki-Wolak), jak nauczać słowotwórstwa (referat prof. Krystyny
Waszakowej), jak zapisywać tekst fonetycznie, by uniknąć niejasnej granicy
słów (referat prof. Zygmunta Saloniego). W sesji plenarnej kończącej obrady
poruszono istotne kwestie dotyczące miejsca językoznawstwa polonistycznego
na innych kierunkach studiów, zwłaszcza na filologiach obcych (referat dr hab.
Ewy Gruszczyńskiej i dr. hab. Włodzimierza Gruszczyńskiego, prof. SWPS),
wskazując na potrzebę nauczania przedmiotów z zakresu językoznawstwa polo
nistycznego, nieograniczonych jedynie do gramatyki kontrastywnej, przez filolo
gów polskich lub co najmniej we współpracy filologów obcych z polonistami.
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W wielu wystąpieniach poruszano również problem zaniku kształcenia języko
wego w szkołach gimnazjalnych i średnich, co skutkuje obniżonym poziomem
wiedzy i umiejętności studentów podejmujących naukę na studiach filologicz
nych. Jako że rozmowy te dotyczyły w dużej mierze spraw życia, a nie słowa,
w naturalny sposób przenosiły się do kuluarów. Sprzyjało im atrakcyjne, zwłasz
cza dla filologów, zwiedzanie Archiwum Archidiecezjalnego i oglądanie w ory
ginale takich zabytków języka polskiego, jak „Bulla Gnieźnieńska” i „Kazania
Gnieźnieńskie”.
W czasie Zjazdu tradycyjnie odbyło się Walne Zgromadzenie PTJ, podczas
którego Zarząd Towarzystwa poinformował o swojej działalności w ciągu ostat
niego roku, od Zjazdu w Bydgoszczy. Tytułem Członka Honorowego Towarzy
stwa odznaczono (w drodze głosowania - jednogłośnie) prof. Bogdana Walcza
ka. Przedstawiono listę nowych członków PTJ. Wymieniono także zmarłych
członków PTJ: prof. Halinę Satkiewicz, prof. Zygmunta Zagórskiego, dr. Marci
na Preyznera, prof. Jirego Damborsky’ego, dr. hab. Witolda Stefańskiego, prof.
UMK i prof. Czesława Bartulę. Ich pamięć uczczono minutą ciszy, a następnego
dnia rano odbyła się w katedrze gnieźnieńskiej Msza św. za zmarłych członków
Towarzystwa.
Zarząd PTJ pozostał w niezmienionym składzie: prof. Renata Przybylska
(Uniwersytet Jagielloński) - przewodnicząca, prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersy
tet Szczeciński) - zastępca przewodniczącej, dr Patrycja Pałka (Uniwersytet
Jagielloński) - sekretarz, prof. Małgorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedago
giczny) - skarbnik oraz członkowie: prof. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet
Śląski), prof. Adam Przepiórkowski (Instytut Podstaw Informatyki PAN), prof.
Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), prof. Bogdan Wal
czak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), dr hab. Włodzimierz Wysoczański
(Uniwersytet Wrocławski).
Kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego odbędzie się
w Krakowie w dniach 22-23 września 2014 r.
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