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Odpowiednie dać rzeczy słowo
Znany cytat C. K. Norwida zawarty w tytule przychodzi mi na myśl, kiedy mam napisać kilka uwag o VIII
Forum Kultury Słowa, które odbyło się na naszym Uniwersytecie w dniach 20-22 października 2011 r.
Język jest zawsze fundamentem każdej kultury narodowej. Sam, będąc wielką wartością, służy do
wyrażania innych wartości, szczególnie tego wielkiego skarbu, jakim jest przekazywanie informacji, czyli
porozumiewanie się z drugą osobą. W każdym czasie język służy zarówno pojedynczemu człowiekowi,
jak i różnym grupom, które przy pomocy języka wyrażają ważne funkcje. Każdy z nas powinien
pracować, aby jego język był bogaty i piękny, aby ciągle wyrażał adekwatną do rzeczywistości wizję i
piękne treści humanistyczne, aby budował, a nie niszczył wspólnotę, poczynając od wspólnoty rodzinnej,
przez wspólnotę sąsiedzką, gminną, pracy, aż do wielkich wspólnot lokalnych i narodowych.
Wszystkie te zagadnienia były przedmiotem obrad naszego Forum. Jest ono organizowane co 2 lata
przez Radę Języka Polskiego oraz wybrany uniwersytet. W tym roku wybór padł na Uniwersytet
Rzeszowski. Było to dla nas wielkim zaszczytem i zarazem zobowiązaniem, aby wszystko zorganizować
jak najlepiej.
Tematem VIII Forum Kultury Słowa była kultura zachowań językowych Polaków. Honorowy patronat nad
tą konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta. Organizatorami z
ramienia Rady Języka Polskiego byli: dr Katarzyna Kłosińska, sekretarz Rady oraz jej przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Markowski. Zaś z Uniwersytetu Rzeszowskiego najwięcej sił i czasu na organizację
tego spotkania poświęciła dr Maria Krauz z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej. Przez
trzy dni dyskutowaliśmy o języku w przestrzeni publicznej. To doprawdy bardzo ważne zagadnienie, gdyż
od jakości naszego języka w życiu publicznym bardzo wiele zależy. Konferencję zaszczycili liczni
uczestnicy, najwybitniejsi znawcy języka i kultury z wszystkich polskich ośrodków naukowych. Z osób
szczególnie zasłużonych w pracy nad kulturą języka polskiego należy wymienić: prof. Walerego Pisarka,
prof. Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego, prof. Jerzego Bralczyka, prof.
Tadeusza Zgółkę, prof. Halinę Zgółkową, prof. Jana Doroszewskiego, prof. Stanisława Dubisza, red.
Małgorzatę Tułowiecką, prof. Władysława Miodunkę, prof. Annę Dąbrowską, prof. Ewę Kołodziejek, prof.,
Annę Piotrowicz, prof.Małgorzatę Witaszek-Samborską, prof. Barbarę Boniecką, prof., Annę Duszak. W
obradach uczestniczyli inni miłośnicy języka polskiego, niejęzykoznawcy, m. in. znany pisarz Jacek
Bocheński czy redaktor z
Konferencję otworzył w czwartek 20 października Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz, który wyraził radość z rangi tego spotkania i obecności tak
licznych gości. Potem kolejno przemawiali; dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
oraz dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr hab. prof., UR Marek Stanisz, który w bardzo pięknym
retorycznym słowie ujął istotę naszych wysiłków nad bogaceniem języka. Po części oficjalnej,
prowadzonej przez prof. Andrzeja Markowskiego rozpoczęła się intensywna praca konferencyjna.
Wygłoszono w sumie 11 referatów, zamówionych wcześniej u wybitnych specjalistów. Istotną cechą
każdego Forum Kultury Słowa jest prawdziwa, niebanalna, merytoryczna dyskusja. Tak było i tym razem.
Uczestnicy naszego Forum dyskutowali przez wiele godzin nad kulturą zachowań językowych
współczesnych Polaków. Omawialiśmy kulturę słowa i grzeczność językową w takich kręgach, jak
polityka, religia, służba zdrowia, prawo, media, konsumpcjonizm. Jako współorganizator VIII Forum
byłem dumny z licznego udziału studentów, pracowników naukowych uczelni rzeszowskich, uczniów i
nauczycieli. Kilku referatów wysłuchał ks. Biskup Kazimierz Górny. Wielką popularnością cieszyły się
warsztaty dotyczące kaligrafii i czcionki Apolonia, a także panel dyskusyjny Poprawność polityczna a
Strona 1/2

Uniwersytet Rzeszowski
potrzeba wyrazistości w komunikowaniu się.
W piątek 21 października w sali balowej Zamku w Łańcucie odbył się w godzinach wieczornych dla
uczestników Forum koncert muzyki polskiej. Znakomici artyści, pracownicy naszego Uniwersytetu
pianistka dr Agnieszka Hoszowska-Jabłońska oraz wspaniały wokalista dr Jacek Ścibor wspaniale
interpretowali pieśni kompozytorów polskich. O tym koncercie jeden z uczestników powiedział: Chwilo
trwaj! A potem było niezwykłe zwiedzanie muzeum i biblioteki, której dyrektor, dr Tadeusz Baj uwiódł
wszystkich słuchaczy swoim wykładem o tutejszych zbiorach.
VIII Forum Kultury Słowa dobrze przysłużyło się Uniwersytetowi Rzeszowskiemu na jego jubileusz
powstania, Podkarpaciu i polskiej kulturze. Dziś już bardziej umiemy Odpowiednie dać rzeczy słowo.
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