Szanowna Pani Profesor,
serdecznie dziękuję za słowa uznania dla dorobku Kongresu Obywatelskiego oraz
przesłanej publikacji, której przygotowaniu poświęciliśmy wiele uwagi i energii. Od lat
towarzyszy nam głębokie przekonanie, że fundamentalne znaczenie dla poziomu
kultury publicznej mają takie wartości jak wzajemny szacunek, docenienie
godności i odmienności drugiego człowieka oraz umiejętność i chęć słuchania
siebie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że aby było to możliwe, konieczna jest troska
o język, który w ostatnim okresie przeżywa potężny kryzys.
Jak podczas ostatniego Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego w dyskusji Jaki język do
budowania wspólnoty Polaków? zauważał prof. Jerzy Bralczyk, w dyskursie publicznym
łatwiej dziś pokazać przestrzeń konfliktu, niż wyznaczyć sferę zgody… Tymczasem
dbałość o etykę słowa i poziom debaty publicznej powinna być celem nas
wszystkich. Wydaje nam się, że aby to dostrzec, konieczne jest odwołanie się do
łączących nas wartości, otwartość na przyznanie się do własnych błędów, jak również
gotowość do wybaczenia oponentom dotychczasowych urazów.
Powstanie Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN postrzegam
jako niezwykle potrzebną i pożyteczną inicjatywę. Darząc wielkim uznaniem grono
osób, które podjęło się tego trudnego zadania, jak również będąc pod ogromnym
wrażeniem ambitnych celów wyznaczonych przez Zespół, pragnę przekazać
zapewnienie mocnego wsparcia ze strony Kongresu Obywatelskiego dla Państwa
inicjatywy oraz pełnej otwartości na dalszą współpracę .
Dziękuję również za zaproszenie na konferencję, która w najbliższy piątek odbędzie się
w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ze względu na obowiązki związane z
funkcjonowaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową nie będę mógł osobiście
uczestniczyć w tym spotkaniu, jednak w moim imieniu w obradach weźmie udział mój
warszawski asystent Adam Leśniewicz.
Wierzę, że piątkowe spotkanie umożliwi dookreślenie zakresu i metod działania
Zespołu, a energia, którą wyzwoli spotkanie tak niezwykłych ludzi pozwoli na
przystąpienie do realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych celów stawianych
przez Zespół.
Życząc owocnych obrad, z wyrazami głębokiego uznania,
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