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Sprawozdanie z konferencji 
„O blicza  Jana Pawła I I "

Dnia 10 maja 2005 roku w Podziemiu Kamedulskim odbyła się konferen
cja „Oblicza Jana Pawła II”. Organizatorami spotkania byli Sekcja Filozofii Bytu, 
Boga i Religii Instytutu Filozofii UKSW, Rada Studentów Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii.

Jest to pierwsza konferencja o Janie Pawle II organizowana na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po śmierci papieża Polaka. Organizatorzy kon
ferencji chcieli w ten sposób jeszcze raz uczcić jego pamięć, oddając mu hołd i po 
raz kolejny pożegnać się z nim. Konferencja miała przedstawić Karola Wojtyłę 
trochę inaczej niż przez ostatnie tygodnie był przedstawiany w mas mediach, 
zwrócić uwagą także na jego twórczość literacką, przedstawić pewne aspekty jego 
filozofii oraz ukazać jakim był człowiekiem w codziennym kontakcie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą. Następnie po powitaniu uczestników 
przez Prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej -  dr hab. Jana Krokosa 
uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpienia Jego Ekscelencji Stefana 
Frankiewicza, byłego Ambasador Polski przy Watykanie. Ambasador, który 
miał możliwość częstego przebywania w towarzystwie Ojca Świętego, opowia
dał o nim jakim był człowiekiem, podkreślając jaką troską i szacunkiem otaczał 
drugą osobę, a zwłaszcza zwykłego człowieka. Według Jego Ekscelencji Stefana 
Frankiewicza w takiej postawie najpełniej wyrażał się personalizm  Karola 
Wojtyły.

Następnie wystąpił prof, dr hab. Jan Sochoń z referatem na temat „Osobiste 
książki Jana Pawła II“. Profesor Sochoń zwrócił uwagę na fakt, że przed Janem 
Pawłem II prawie żaden z papieży nie pisał książek osobistych; a także wymienił 
dzieła Karola Wojtyły i przedstawił najważniejsze treści w nich zawarte. Po tych 
wystąpieniach uczestnicy spotkania mogli obejrzeć krótki film o Janie Pawle II 
z czasów jego pielgrzymki do Polski w 1991 roku. Po filmie wszyscy uczestnicy 
konferencji zostali zaproszenia na poczęstunek.

Druga część spotkania rozpoczęła się wysłuchaniem  wierszy Karola 
Wojtyły wygłoszonych przez studentów. Następnie wystąpił dr Maciej Bała 
z referatem pod tytułem „Rozumność i wiara według Jana Pawła II”. W swoim 
wystąpieniu dr Bała przedstawił relację rozumu do wiary według Jana Pawła II, 
w oparciu głównie o encyklikę „Fides et ratio”, podkreślając, że wiara nie tylko 
nie wyklucza rozumu, ale że tym bardziej powinna skłaniać człowieka do zada
wania pytań, do dążenia do racjonalnego wyjaśnienia prawd Objawienia. Tytuł



ostatniego wystąpienia, które wygłosił dr Jacek Grzybowski brzmiał „Ideologie 
filozofii pokartezjańskiej ( czytając Pamięć i tożsamość )”. Dr Grzybowski podczas 
swojego wystąpienia dokonał dokładnej analizy fragmentu drugiego rozdziału 
Pamięć i tożsamość, w którym Jan Paweł II przedstawia kartezjańskie „cogito, 
ergo sum” jako źródło współczesnych ideologii zła.

Wygłoszone podczas konferencji referaty będzie można wkrótce przeczytać 
wraz z komentarzami w specjalnej publikacji.


