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Komisja Etyki Komunikacji PAU
Dnia 26 czerwca 2019 roku powołano Komisję Etyki Komunikacji PAU. Komisja będzie działała w ramach Wydziału Filologicznego. Dotychczasowy Zespół Etyki Słowa Rady Języka
Polskiego zakończył działalność. Na spotkanie w Krakowie,
które prowadził dyrektor Wydziału Filologicznego, prof. Lucjan
Suchanek, przyjechało kilkadziesiąt osób z całej Polski. Najpierw wybrano zarząd Komisji. Honorową Przewodniczącą została prof. Jadwiga Puzynina. Jednomyślnie wybrano również
przewodniczącą Komisji – prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
dr hab. Annę Cegiełę. Wiceprzewodniczącymi zostały prof.
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, dr hab. Stanisława
Niebrzegowska-Bartmińska oraz prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
dr hab. Dorota Suska. Na stanowiska sekretarz wybrano
dr hab. Agnieszkę Walecką-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie) oraz mgr Agnieszkę Jastrzębską (Uniwersytet
Warszawski). W wyniku głosowania została również rozstrzygnięta sprawa liczebności Komisji. Postanowiono, że Komisja
będzie liczyć nie więcej niż 30 członków, a około 100 osób
będzie jej współpracownikami.
W czasach, gdy lekceważy się etyczne i obyczajowe normy posługiwania się słowem, a agresja słowna, wulgaryzacja
języka, nienawistna i niebezpieczna mowa są stale obecne
w przestrzeni publicznej, obowiązkiem humanistów, a zwłaszcza
filologów, jest reagowanie na ten stan rzeczy. Ani różnice
w poglądach politycznych i religijnych, ani przekonania co do
sposobów kształtowania ładu społecznego w Polsce nie muszą
pogarszać stosunków międzyludzkich, zmieniać standardów

etyki komunikacji w polskiej wspólnocie. Przestrzeń publiczna
i obecny w niej język stanowią dobro nas wszystkich. Na rzecz
tego dobra wspólnego możemy działać solidarnie, ponad różnego typu podziałami i mimo dzielących nas różnic. Tego
samego powinniśmy uczyć młodych ludzi.
Komisja Etyki Komunikacji podejmie kilka zadań naukowych i edukacyjnych. Planujemy organizację kilku konferencji.
Pierwsza z nich będzie poświęcona rozmowie jako sytuacji,
w której ludzie się spotykają, aby osiągnąć porozumienie
z drugim człowiekiem. Zamierzamy także przygotować projekt
zajęć edukacyjnych z zakresu etyki komunikacji dla uczniów
i za pośrednictwem kuratoriów wprowadzić takie zajęcia do
szkół. W kilku regionach Polski odbyły się już spotkania na
temat etyki komunikacji z nauczycielami i okazały się bardzo
potrzebne.
Zwrócimy się również do rektorów uczelni wyższych o wprowadzenie etyki komunikacji jako obowiązkowego przedmiotu
na wszystkich uczelniach. Mamy nadzieję, że w ten sposób
po kilku latach zmienimy świadomość młodych użytkowników
języka i ograniczymy chociaż w niewielkim zakresie nienawistną
i niebezpieczną mowę w przestrzeni publicznej. Już teraz na
kilku uczelniach w Polsce takie wykłady się odbywają i cieszą się
ogromnym zainteresowaniem studentów.
Będziemy starali się popularyzować wiedzę o komunikacji
w różnych środowiskach tak, aby przekonać ludzi do realizacji
jej funkcji wspólnototwórczej i synergicznej. Będą nam w tym
pomagać nasi współpracownicy spoza środowiska naukowego
– nauczyciele, dziennikarze, redaktorzy i artyści.
ANNA CEGIEŁA
Uniwersytet Warszawski

Wydarzenia

Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata…

Pamięci prof. Walerego Goetla (1889–1972)

w 130. rocznicę jego urodzin i 100 – lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
JOANNA LASKOSZ
Kochany św. Mikołaju prosimy bardzo św. Mikołaja o teatrzyk albo
łyżwy. My poprawimy się ze wszystkich naszych błędów i będziemy grzeczni
i posłuszni. Dla naszej Mamusi o kalosze prosimy, a dla Loci czapkę; dla
Cioci też kalosze. Całujemy rączki Waluś i Ferduś
W dniu 16 X 2019 r. w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
miał miejsce wernisaż wystawy poświęconej pamięci prof. Walerego
Goetla – geologa, profesora i rektora Akademii Górniczej, a następnie
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, współtwórcy pogranicznych parków narodowych, „nestora polskich obrońców przyrody 1”,
wreszcie miłośnika sportu, Tatr i góralszczyzny. By wspomnieć te
najważniejsze, bowiem lista dokonań tego wyjątkowego człowieka jest
imponująca. Podczas uroczystości głos zabrali m.in. wnuczka i wnuk
prof. Goetla: Jadwiga i Piotr Chrząstowscy, a całość uświetnił występ
kapeli góralskiej pod przewodnictwem dr Stanisławy Trebuni-Staszel.

W roku 2019 obchodziliśmy 100-lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także 130.
rocznicę urodzin Walerego Goetla, można rzec jednego z ojców tej
znamienitej uczelni, którą w konspiracji, jako Szkołę Górniczo-Hutniczo-Mierniczą, sprawnie przeprowadził przez ciężkie czasy wojenne,
a następnie rozbudował, nadał imię sławnego patrona i znacznie
przyczynił się do tego, iż obecnie jest jedną z najlepszych uczelni
w Polsce. Powyższe jubileusze dały asumpt do przygotowania wystawy
o uczonym, zaś cenne materiały zachowane w spuściźnie geologa
w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU 2 zachęciły do ukazania tej
niezwykle zasłużonej postaci szerszemu gronu odbiorców.
Zacytowany wyżej list do św. Mikołaja, napisany przez Walerego i jego młodszego brata Ferdynanda 3 − to jedna z wielu wyjątkowych pamiątek, które prezentowano na wystawie. Ekspozycja ma
charakter biograficzny, a do jej konstrukcji posłużył jeden z konspektów ►

