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 W XXI wieku powszechnie zauważamy obniżenie 

poziomu wrażliwości etycznej i estetycznej osób będących 

ze sobą w kontakcie językowym: ludzkim słowom coraz 

częściej brak szczerości i życzliwości. Zapominamy o 

normach społecznych i o moralności, zjawiskiem 

powszechnym staje się agresja słowna skierowana 

31.05–01.06      

2019 r. 

Słowem (do) Innego 
 

Jakiż jest bowiem słowa cel i arcydzieło,  
Jeśli nie to, by ludzkość wszelaką przyjęło,  
A dotrzymało Boskość i świeciło astrem,  
Złagodzonym wytwornej lampy alabastrem.  

 

C. K. Norwid (Pieśń IX) 

 

 

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie 

serdecznie zapraszają do udziału w XV ogólnopolskiej konferencji naukowej                       

JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA. 

Konferencja poświęcona pamięci naszej Koleżanki i Mistrzyni,  

Profesor Ewy Rogowskiej-Cybulskiej (1962-2019). 
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przeciw Innemu.  W obliczu częstych aktów mowy 

nienawiści zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej 

coraz bardziej istotny wydaje się więc postulat, żeby 

nieustannie obserwować, poddawać analizie i piętnować 

nieetyczne zachowania słowne, żeby przestrzegać przed 

zubożającym i niszczącym działaniem słowa. 

 Jako badacze: językoznawcy, literaturoznawcy, 

socjologowie, filozofowie, teologowie czy historycy 

stajemy przed licznymi wyzwaniami rodzącymi się wraz 

ze zmianami geopolitycznymi, kulturowymi i 

technologicznymi we współczesnym świecie. Jak one 

wpływają na nasze językowe relacje z Innym? Kiedy i jak 

uderzamy słowem w Innego, kiedy słowa Innego nie 

traktujemy z szacunkiem? ? Jak poprzez język niszczymy, 

a jak budujemy wspólnotę? Kiedy dochodzi do naruszenia 

zasad etyki słowa i komunikacji oraz jakie są tego 

konsekwencje? Jakie stoją przed nami zadania w zakresie 

etyki słowa w szkole? Jak ukazywać młodzieży wzorce 

kontaktów językowych spełniających podstawowe 

wymogi moralne?  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji.  

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 

dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w 

czasopiśmie naukowym „Język – Szkoła – Religia” 

(znajduje się na liście B ministerialnego wykazu 

czasopism punktowanych; za publikację w JSR można 

uzyskać sześć punktów). 

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 

kwietnia 2019 r. 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje 

zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację 

wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu 

wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.  

Komitet naukowy 

dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw. 

dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw. 

dr Justyna Pomierska 

dr Irena Chawrilska 

Komitet organizacyjny 

mgr  Ewa Lubiszewska (tel. 501500773) 

mgr Sonia Czaplewska  
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Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą: 

 • pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem, 

 • pokój dwuosobowy  – 110 zł ze śniadaniem. 

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na 

konto:  

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 

ul. Biskupa Dominika 11 

83-130 Pelplin 

KONTO:  

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN 

NIP 593 24 42 360 

23834200092001564620000001 

 

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie 

Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni 

powszednie od 8.oo do 14.oo). 

Aleja Cystersów 2 

83-130 Pelplin 

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy 

konferencjapelplin@gmail.com. 

 


