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przekonaniu, filozofia naukowa to filozofia wolna od problemów właściwych dwum pier
wszym stadiom rozwoju myślenia ludzkiego (teologicznego i metafizycznego). Com te’owi 
wydawały się jałowe i niepotrzebne dociekania, czy poznanie jest w ogóle możliwe i jak 
możliwe jest poznanie. Choć pozytywizm, przynajmniej Comte’owski wypierał się teorii po
znania, to jednak można go uznać za próbę absolutyzacji jednego typu poznania. Jednocześnie 
wszechobecny w pozytywizmie agnostycyzm jest niewątpliwie najważniejsyzm i najpowszech- 
niejsyzm sposobem jego przeciwstawiania się metafizyce. Pozytywiści twierdzili po prostu, że 
problemy metafizyczne są niemożliwe do rozwiązania, i z tego powodu nie należy się nimi 
w ogóle interesować. Myśl ta sformułowana przez Hum e’a, występuje także wyraźnie u 
Com te’a i jego kontynuatorów.

Ta odpowiedź zamknęła posiedzenie.

JERZY NIEPSUJ

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTEGO POŻEGNANIA Z WAT I WRĘCZENIA 
HONOROWYCH ODZNACZEŃ PANU PROFESOROWI 

DR.HAB. MIECZYSŁAWOWI GOGACZOWI

W związku z obchodami i w atmosferze Święta Niepodległości Polski, w dniu 14 listopada 
1997 roku, w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej, odbyło się uroczyste pożegnanie 
z WAT, Pana Profesora dr.hab. M ieczysława Gogacza. Pożegnanie to połączone zostało z wrę
czeniem Profesorowi honorowych medali: Srebrnego Medalu „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” i „Medalu Pamiątkowego Wojskowej Akademii Technicznej,” przyznanych przez 
M inistra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Komendanta Wojskowej Akademii 
Technicznej w uznaniu zasług dla obronności RP oraz wkładu w kształcenie i wychowanie pod
chorążych WAT, przyszłych oficerów i żołnierzy III Rzeczypospolitej.

W uroczystym pożegnaniu i wręczeniu medali udział wzięli: Prorektor WAT, płk prof, dr 
hab. inż. Wojciech Przetakiewicz, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych WAT, dr hab. 
Kazimierz Łastawski, kierownicy Zakładów INH WAT, Kapelan WAT, ks. kpt. Stefan Zdasienia 
oraz pracownicy wojskowi i cywilni INH WAT.

Ceremonię pożegnania Profesora Gogacza, kończącego pracę w WAT w związku z przejś
ciem  na emeryturę, rozpoczął prorektor WAT płk prof. W .Przetakiewicz. W wygłoszonej, 
w imieniu przebywającego za granicą Komendanta WAT gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Andrzeja 
Ameljanczyka i w imieniu własnym, mowie wyraził Panu Profesorowi serdeczne podzię
kowanie za pięcioletnią pracę w WAT w szczególnym okresie jej dziejów, po zmianach 1989 
roku. Zwrócił uwagę, iż możliwość wspólnej pracy z tak znamienitym człowiekiem, filozofem 
i pedagogiem jak  Profesor Gogacz była wielkim honorem i zaszczytem dla pracowników i stu
dentów największej polskiej uczelni technicznej.

Prezentując następnie sylwetkę osobow ą i drogę zawodową Profesora podkreślił Mówca 
Jego olbrzymie dokonania naukowe i dydaktyczne we wszystkich miejscach zatrudnienia 
(KUL, ATK, WAT) oraz wzorową sylwetkę naukowo-obywatelską. Profesor opracował dla 
potrzeb dydaktycznych WAT m.in. nowatorski program kształcenia i skrypt pt. Wprowadzenie 
do etyki chronienia osób. Jednak podziw i szacunek środowiska naukowego i studenckiego 
WAT wzbudzają nie tylko osiągnięcia naukowe Profesora ale także Jego umiłowanie wojska 
i przyjaźń do ludzi w mundurach.

Dziękując Profesorowi za pięcioletnią współpracę i za tak twórczy wysiłek na rzecz obron
ności kraju, Prorektor WAT wręczył Mu, w imieniu Ministra Obrony Narodowej RP, Srebrny 
Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i w imieniu Komendanta WAT, „Medal Pamiątkowy 
W ojskowej Akademii Technicznej” .

Po wręczeniu medali glos zabrał Profesor Gogacz wygłaszając Podziękowanie dla WAT za 
odznaczenia. Podziękow aniem  sw ym  objął wszystkich pracowników i podchorążych 
Akademii. Stwierdził, że pracę w WAT traktował jako dobrze realizowaną, własną służbę 
wojskową i że ze służbą tą harmonizuje przyznana Mu w ubiegłym roku przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II Komandoria z Gwiazdą Orderu Świętego Sylwestra Papieża.



Dziękując za odznaczenia Profesor stwierdził, że uważa je  nie tylko za wyróżnienie ale także 
za akceptację realistycznego programu etyki oraz za zapowiedź jego kontynuacji, jako etyki 
chronienia osób, w WAT i w Wojsku Polskim.

Ceremonię pożegnania Profesora z WAT zakończyły Jego serdeczne, pełne wspomnień 
i wzajemnych najlepszych życzeń, rozmowy z pracownikami Instytutu Nauk Humanistycznych 
oraz zwiedzanie Sali Tradycji WAT. Towarzyszyło im wręczenie kwiatów i robienie 
pamiątkowych zdjęć. Następnie w Sali Myśliwskiej Klubu WAT odbyt się uroczysty obiad, a 
po nim nawiedzenie przez Profesora, w towarzystwie ks.kpt. S. Zdasieni i pracowników 
Zakładu Etyki, Oratorium WAT. (Poniżej drukujemy wygłoszone przemówienia).

WOJCIECH PRZETAKIEWICZ

POŻEGNANIE PANA PROFESORA MIECZYSŁAWA GOGACZA

Szanowni Państwo!
W  dniu dzisiejszym żegnamy odchodzącego na emeryturę Pana Profesora Mieczysława 

Gogacza. Wielki to dla nas honor i zaszczyt, iż tutaj, w Wojskowej Akademii Technicznej 
mogliśmy pracować razem i spotykać się z tak znamienitym człowiekiem, wybitnym polskim 
filozofem i znakomitym pedagogiem, korzystać z Jego przebogatej wiedzy, doświadczać radoś
ci z kontaktów osobistych. Zwłaszcza osiągnięcia zawodowe Pana Profesora, efekt szczegól
nych zdolności i wytężonej, pełnej oddania prawdzie, pracy intelektualnej są krzepiącym 
przykładem dla rzeszy młodych pokoleń pracowników naukowych. Pozwoli Pan zatem, Panie 
Profesorze, że zarysuję w skrócie Pana drogę zawodową. (...)

Ale Pan Profesor jest nie tylko naukowcem. Jest też twórcą kultury -  autorem licznych ese
jów, rozważań teologicznych, religijnych, moralnych i pedagogicznych. Jest prozaikiem -  
autorem książki beletrystycznej -  i poetą. Powszechne uznanie zdobyły Jego wystąpienia w ra
diu i telewizji. Teraz Pan Profesor przeszedł na emeryturę.

Słowo emeritus znaczy zasłużony. Trzeba jednak zauważyć, że niewielu z ludzi kończących 
swą służbę w dziele kształcenia wniosło tak wiele. Jest bowiem Pan Profesor człowiekiem, 
który w istotny sposób przyczynił się do rozwoju nauki plskiej i który pracami swymi uzyskał 
wysoki autoret naukowy. Z uznaniem zwłaszcza należy podkreślić erudycję i szeroki wachlarz 
zainteresowań naukowych. W śród uprawianych przez Pana dyscyplin znajdujemy historię filo
zofii, antropologię filozoficzną, dzieje m etafizyki bytu, ascetykę chrześcijańską 
i mistykę katolicką.

Prof. Mieczysław Gogacz jest autorem dwóch oryginalnych i ambitnych prób filo- 
zoficzynch, którymi zapisał się trwale w historii filozofii. Pierwszą stanowi rekonstrukcja 
metafizyki tomizmu konsekwentnego, czyli krytyczna ocena zastanych form metafizyki 
tomistycznej, dążenie do oczyszczenia jej z naleciałości neoplatońskich, arystotelizujących 
i arabskich. Drugą -  koncepcja etyki chronienia osób, w której zaproponował Pan Profesor 
chronienie osób i ich wzajemnych powiązań w oparciu o rozumną naturę człowieka jako pod
stawową normę zachowań moralnych.

Ogromne zaangażowanie zawodowe Pana Profesora wzbudza podziw i szacunek środo
wiska naukowego i studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej, w której murach pracował 
Pan od 1992 roku. Okazał się wielkim miłośnikiem wojska i przyjacielem ludzi w mundurach. 
Mimo nawału zajęć podjął się prowadzenia wykładów z etyki dla podchorążych -  studentów 
studiów stacjonarnych. Było to pięć wspaniałych lat twórczej i bezcennej działalności dydak
tyczno-wychowawczej, aktywności dobrze służącej kształceniu młodej kadry oficerskiej 
III Rzeczypospolitej.

Wprowadzenie i realizacja nowatorskiego programu etyki w połączeniu z bogactwem myśli 
Profesora i Jego oddziaływaniem osobowym -  zwłaszcza życzliwością wobec ludzi -  w wydatny 
sposób przyczyniały się do właściwego formowania osobowości i zarazem usprawniania intelektu 
naszych studentów -  podchorążych, przyszłych inżynierów wojskowych. Profesor opracował dla 
potrzeb dydaktyczynch WAT skrypt pt. Wprowadzenie do etyki chronienia osób (1993). Prowadził też 
zajęcia na studiach podyplomowych i doktoranckich, przyjmował egzaminy doktorskie z filozofii.


