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współpracy rozumu i wiary. Tymi zaś, którzy najdoskonalej wyraża
ją  tę postulowaną harmonię są według Wojtyły męczennicy.

Ostatnią prelekcję wygłosił ks. dr Jacek Grzybowski. Jego wystą
pienie dotknęło bodajże najbardziej żywotnej ostatnimi czasy kwestii 
zagubienia fundamentalnego pojęcia bytu, na co Papież zwrócił uwa
gę w ostatniej swej książce Pamięć i tożsamość. Począwszy od Karte- 
zjusza doszło do daleko posuniętej subiektywizacji metafizyki, co za
owocowało pogłębiającym się coraz bardziej egoizmem. Bóg przestał 
być transcendentną jednością istoty i istnienia, a stał się zesencjalizo- 
waną treścią świadomości. Poznanie pierwotnie ufundowane w sze
roko rozumianym akcie nie tyle wiary, co zawierzenia zmieniło rady
kalnie swój fundament i ugruntowało się w wątpieniu, jako zabiegu 
pozornie tylko czysto metodologicznym. Ludzka świadomość została 
podniesiona niemal do rangi Absolutu wraz z jedną z naczelnych 
prerogatyw tegoż -  nadawania sensu rzeczywistości. Na płaszczyźnie 
moralności tak rozumiana filozofia zrodziła „ideologię zła”, dopro
wadzając do zamiany kolejności w bytowej binomii dobro-zło, 
a w konsekwencji do wyeliminowania tradycyjnego pojmowania po
jęć takich chociażby jak wiara i rozum. Według Wojtyły jedyną możli
wością ochrony przed skutkami opisanych filozofii staje się powrót 
do egzystencjalnej metafizyki Sw. Tomasza z Akwinu i postulowane
go przez nią realizmu, zarówno bytowego, jak i poznawczego.

Dwa ostatnie wystąpienia ukazały Jana Pawła II odpowiednio ja 
ko teologa i filozofa. Konferencja, zatem bezpośrednio zwróciła 
uwagę na cztery oblicza Papieża -  Polaka, pośrednio zaś pozwoliła 
wydobyć się kilku innym. I także, co chyba najważniejsze nie po
zwoliła zapomnieć, że był to przede wszystkim człowiek.
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Z  początkiem roku 2005 studenci Instytutu Filozofii powzięli 
decyzję, by reaktywować Koło Filozoficzne założone przed laty na
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ATK przez prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza. Inicjatywa ta  spo
tkała się z dużym zainteresowaniem  i przychylnością Władz 
Uczelni. Pierwsze nieoficjalne spotkania odbyły się na przełomie 
lutego i marca. W dniu 9 m arca 2005 r. odbyło się pierwsze ofi
cjalne posiedzenie Koła Filozoficznego, na którym wybrano Ko
misję Skrutacyjną, następnie wybrany został Zarząd Koła w skła
dzie: prezes -  Paweł Purski, wiceprezes -  Kamila Jentys, sekre
tarz -  Igor Dąbrowski, skarbnik -  Łukasz Przanowski. Kuratorem  
Koła został prof. dr hab. Tadeusz Klimski, a zastępcą kuratora dr 
Andrzej Nowik. Aby w szczególny sposób uczcić osobę prof. dr 
hab. M. Gogacza, postanowiono nadać Profesorowi tytuł H ono
rowego K uratora Koła Filozoficznego. Na pierwszym zebraniu 
Z arządu sformułowany został projekt Statutu i przyjęto plan dzia
łalności na sem estr letni.

W ykład inauguracyjny, który m iał miejsce 15 m arca 2005 r., 
wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Klimski. Wykład był poświęcony 
olbrzymiemu dorobkowi naukowem u prof. dr hab. M. Gogacza. 
N a spotkanie z profesorem  Klimskim przyszło bardzo wielu stu
dentów. 27 kwietnia br. gościem naszego Koła był prof. dr hab. 
R obert Piłat z U niwersytetu Warszawskiego, który przedstawił 
m odną obecnie koncepcję filozofii umysłu. Po zakończeniu spo
tkania rozdane zostały deklaracje członkowskie, k tóre podpisało 
27 osób.

Największym sukcesem w dotychczasowej działalności Koła było 
zorganizowanie (przy współpracy z Katedrą Filozofii Bytu, Boga 
i Religii i Samorządu Studentów) sesji naukowej poświęconej Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II, pt. Oblicza Jana Pawła II. Miała ona 
miejsce 10 maja 2005 roku w podziemiach kościoła Kamedulskie
go. Podniosły tem at i dostojni prelegenci, wśród których byli: Pro
dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ks. dr hab. J. Krokos, 
ks prof. dr hab. J. Sochoń, JE  Am basador Polski przy Watykanie S. 
Frankiewicz, ks. dr M. Bała i ks. dr J. Grzybowski, zapewnili wielkie 
zainteresowanie i powodzenie konferencji.

Obecnie Koło m a już swój statut. Wszystkie informacje na jego 
temat, a także dotyczące Zarządu są wywieszone w gablocie przed 
Dziekanatem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. W przyszłym ro
ku planujemy zorganizować kilka wyjazdów na konferencje do in
nych miast m.in. do Lublina na Tydzień Filozoficzny. Będziemy 
również współorganizować sesje naukowe na UKSW.


