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Znaczenie VII Zjazdu PZPR dla naszego iy- ska . Ale na r azie tylko 
SP A TiF powołał Ośrodek 

cia społecznego jest ogromne. Bardzo odczuwa Kultury :Mowy. który już od 
. roku pracuje. Skupił on nie 

to Środowisko teatralne. Można powiedzieć że tylko działaczy stowarzysze-
' ni a, ale i naukowców wielu 

problemy bytowe, materialne w tym okresie, specjalności. 

jaki upłynął od poprzedniego Zjazdu, zostały - w tym roku SPATiF ob-
chodzi 25-lecie, to też na-

dzięki zasadn iczej reformie systemu wynagra -

dzan ia - pomyślnie załatw i one . A do tego cza 

su właśn i e te zagadnien ia były najdotkliwiej od 

czuwane przez środowisko. 

Pietyzm 
dla narodowych 

·t ·radycji 
P ROBLEMATYKA te

atru znalazła się' w po
lu uwagi władz polity-

cznych. Jest to dla nas waż
ne i wiążemy z tym wielkie 
nadziej'e. Jest to przec1ez 
dyskusja na zasadzie part
nerstwa - od najwyższego 
szczebla. KC, aż do tereno
wych instancji partyjnych. 
Ważne jest również i to, że 
nie odczuwamy dyskusji i 
kontaktów z władzami par
tyjnymi wyłącznie jako spot 
kań kurtuaz~·jnych. Przeciw
nie, od nas - przedstawicieli 
SPATiF oczekuje się mery
torycznej pomocy. Bardzo to 
cenimy. I, jednocześnie bar
dzo nas to zobowiązuje. 

Tca tr zajmuje coraż waż
niejsze m1ei sce w naszym 
życiu społecznym. Ten kieru 
nek będzie - mamv nadzie
ję - utrz~·many. W związ
ku z tym myślę o problemie 
bardzo S"Zeroko pojętej kul
tury języka i mowv. Podję
liśmy tę sprawę w~ 1973 ro
ku na naszym ostatnim zje
ździe. Trzeba powiedzieć, 'że 
w opinii najróżniejszych śrll 
dowisk całej Polski kwestia 
kU'l.tury języka urasta do 
najważniejszej - oczywiście 
w dziedzinie kultury. 

S1>ra wa języka na scenie. 
na antenie radia, w telewi
zji, czyli w tych ośrodkach , 
które najbardziej wpływają 
na jego kształtowanie jest 
problemem chwili. W spra
wie czystości języka, je~o 
kształtowania, zaradzenia de 
forma cjom biją na alarm nie 
tylko ludzie kultU.fY, lecz tak 
że z innych środowisk. Prze

. stą ł to być prob lem wąski. 
dotyczący tylko tego, jak ak 
tor mówi w teatrze. Jest to 
sprawa szersza, język bo
wiem ksztaltuję !lposób my-
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prezes gdańskiego 

oddziału SPATiF . 

ślenia. Rzutuje także na 
twory kultury - na litera, 
turę. 
Oczywiście SP.\ TiF nie 

uważa, że mógłby sam roz
wiązać ten• problem. Jest to 
sprawa powołania instytutu 
naukowego, który by zajmo
wał się jednocześnie prakty
ezną działalnością. Powinny 
w tej wielkiej sprawie współ 
działać wszystkie środowi-

Temu miastu zawdzięczam stab i l i zacj ę i po-

, prawę warunków rodzinnych . Przybyłem tu wraz 

z żoną po studiach ze Szczecina . Nasz majri 

tek mieściliśmy w dwóch walizkach . Dzisiaj ma

my zagospodarowane własne mieszkan ie w no

wym budownictwie, doświadczenie i pozycję 

zawodową, samochód, trzyletniego syna i ot

warte perspektywy na przyszłość. Nasz start ży -
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kłania nas do czyni'inia _pod
sumowań. W tej chwili w 
centrum naszej uwagi znaj
duje się problem teatru na
rodowego - instytutu tea
tralnego, którego powstanie 
jest niezbędne. Nie chodzi 
tu o placówkę typu martwej 
akademii teatralnej, ale o in
stytut teatru narodowego, w 
którym byłyby opracowywa
ne wzorcowe inscenizacje 
polskiej dramaturgii, w o
parciu o narodowe tradycje. 
Czas przypomnieć, że żywy 
teatr n ie może żyć tylko eks 
perymentami... Powinie t ak 
że istnieć jeden teatr, który 
by kontynuował tradycję te
atralną - w sposób nie· mar 
twy, ale wzorcowy. Także w 
sensie repertuaru, powinien 
to być teatr, gdzie zawsze 
będzie można zobaczyć naj
bardziej znaczące sztuki na
szej polskiej dramaturgii. Ta 
ki teatr oczywiście grałby 
również sztuki wspbłczesne . 
Tu widzowie mogliby posłu
chać wzorcowo mówionego 
Mickiewicza, Słowackiego, 
Fredry ... 

Je<łt jeszcze jedna sprawa 
- miejsca teatru w nowym 
ukła dzie administracyjnym. 
Usytuowanie teatru też się 

zmienia . Obserwuje się ambi 
cje ośrodków wojewódzkich 
do posiadania własnego te
atru. Znając sytuację kadro
wą zespołów administracyj- . 
nych, technicznych, artysty
cznych - jako stowarzysz~
nie ostrzegalibyśmy przed 
zbyt pochopnymi decyzjami 
otwierania nowych placówek. 

' Mamy nadzieję, że sygna
lizowane tu problemy śro
dowiska teatralnego również 
staną się przedmiotem uwa
gi VII Zjazdu. Pomyślnie zo 
stały rozwiązane kwestie by 
towe członków naszego sto
warzys~en\a. Bylo to bar dzo 
ważne. Załatwienie tych 
spraw pozw,ala na zajęcie się 
przez SPATiF kwestiami m1> 
rytorycznymi tra tru. 

dzia łalncści punktów usług, 

rzemieślników, warsztatów i 

handlu, o godzinach urzędo

wania urzędów i ich wy-

1zialów, lekarskich przycho

dni specjalistycznych i o po

rze składania skarg I wnio

sków w różnych instytu 

cjach. Myślę , że dobrze by

łoby, gdyby do nowych o

siedli zakładano linie telefo-
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