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Na zakończenie, prof. T. Klimski dostrzegł, że ta książka jest 
bardzo dobrą propozycją dla tych, którzy chcą korzystać z Modli
tewnika jako przewodnika. Jest to znakomity wstęp do tego, jak 
się modlić, bo pokazuje sposób rozumowej modlitwy. Znakomi
cie ukazuje też, co powinno się znaleźć w modlitwie skierowanej 
do Boga.

Zamykając spotkanie, mgr H. Podolski podziękował wszystkim 
obecnym i wyraził nadzieję, że dzięki publikacjom Wydawnictwa 
UKSW nastąpi w świadomości historycznej Polaków pewna istotna 
poprawka, to mianowicie, że pierwszym polskim tekstem nie jest 
Kronika polska Mistrza Wincentego, lecz ponad sto lat starszy od 
niej Modlitewnik Gertrudy, córki Mieszka II.
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Rok akademicki 2005/2006 został zainaugurowany w Kole Filo
zoficznym przez obrady Walnego Zgromadzenia KNSF. Miały one 
miejsce 25 października 2005 roku. Podczas Zgromadzenia człon
kowie Koła wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
a następnie wybrali nowe władze. Prezesem został Igor Dąbrowski, 
Wiceprezesem -  Łukasz Przanowski, Sekretarzem -  Łukasz Siemi
radzki, a Skarbnikiem -  Anna Grzelczyk. Na czele Komisji Rewi
zyjnej stanął Pawel Purski, członkami Komisji zostały także: Karo
lina Godoń i Agnieszka Iwaszkiewicz.

Pierwszym gościem Kola byt dr Kazimierz Szałata. Na spotka
niu, które odbyło się 23 listopada, podjął temat rozróżnienia mię
dzy etyką, a bioetyką.

14 grudnia na zaproszenie Koła przybył ks. dr Jacek Tomczyk. 
Wygłosił wykład zatytułowany Teoria ewolucji a kreacja. W czasie 
spotkania omawiał argumentację obu stron. Skomentował także 
odkrycie szczątków na wyspie Flores. Temat wykładu spowodował 
duże emocje i zainteresowanie studentów.



Po przerwie związanej ze Świętami Bożego Narodzenia i sesji eg
zaminacyjnej Koio zaczęło przygotowywać się do organizacji wyjaz
du na XLVIII Tydzień Filozoficzny na KUL. Odbył się on w dniach 
6-9 marca. W tym roku do Lublina pojechało przeszło 120 osób 
z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Z pełną satysfakcją można 
stwierdzić, że studenci UKSW stanowili największą grupę słucha
czy podczas Tygodnia Filozoficznego. Ponadto, tegoroczny wyjazd 
był zorganizowany z dużym rozmachem i stanowił dobrą okazję, by 
studenci lepiej się poznali.

Koło Filozoficzne włączyło się również w organizację Sympo
zjum Naukowego zatytułowanego Początki narodowego piśmiennic
twa w Polsce: Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt. Zostało ono 
zorganizowane 26 kwietnia 2006 roku przez Katedrę Historii Filo
zofii Starożytnej i Średniowiecznej. Podczas Konferencji wykłady 
wygłosili znani naukowcy z całej Polski. Byłi wśród nich: prof. Tere
sa Michałowska, prof. Bogdan Nadolski, prof. Artur Andrzejuk. 
Specjalnym gościem Sympozjum był Ostatni Prezydent RP na 
Uchodźstwie -  Ryszard Kaczorowski wraz z Małżonką.

Niewątpliwie sukcesem Koła Filozoficznego było zorganizowa
nie Studenckiej Sesji Naukowej zatytułowanej Filozoficzna wizja 
państwa, która odbyła się 19 maja 2006 roku. Na zaproszenie Za
rządu Koła na Sesję przybył Poseł na Sejm RP dr Artur Górski. 
Podczas Konferencji wygłoszono następujące referaty: Michał 
Skarżycki: Państwo Platona -  rządy doskonate, czy totalitaryzm?, Da
wid Lipski : Arystotelesowska wizja państwa, Karolina Szelenberger: 
„Państwo doskonale” i jego przeciwieństwa w teorii politycznej al-Fa- 
rabiego, Igor Dąbrowski: Państwo jako instytucja chroniąca dobro 
wspólne narodu -  refleksja w perspektywie książki Mieczysława Goga
cza „Mądrość buduje państwo”.

Ostatnim akcentem zamykającym działalność Koła w tym roku 
akademickim było spotkanie, jakie wspólnymi siłami zorganizowa
ło Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW oraz Polska Korpo
racja Akademicka Respublica. Miało ono miejsce 8 czerwca 2006 
roku. Na spotkaniu wykład zatytułowany Jak  rozumieć cywilizację 
łacińską? wygłosił dr Paweł Milcarek.

Należy zaznaczyć, że tegoroczna działalność Koła nie ogranicza
ła się li tylko do spotkań, konferencji, czy wyjazdów. Została uru
chomiona oficjalna strona internetowa Koła, na której znajdują się 
wszystkie aktualne informacje. Ponadto członkowie Koła reprezen



towali Wydział i Uniwersytet na Targach Edukacyjnych, a także na 
Dniach Otwartych UKSW.
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19 maja 2006 r. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie Studencka Sesja Naukowa pt. Filozo
ficzna wizja państwa. Zorganizowało ją Koło Naukowe Studentów 
Filozofii UKSW.

Wszystkich zgromadzonych powitał Prezes Koła Filozoficznego
-  Igor Dąbrowski i oddał głos prof, dr hab. Arturowi Andrzejukowi
-  członkowi Senatu UKSW. Wyraził on swoją wdzięczność organi
zatorom i prelegentom za podjęcie tak ważnego dla kultury tema
tu. Jednocześnie wskazał na konieczność korzystania w polityce 
z ujęć zaproponowanych przez dobrą filozofię.

Na zaproszenie Zarządu Koła na Konferencję przybył Poseł na 
Sejm RP dr Artur Górski. Podziękował on za zaproszenie, a także 
w kilku słowach wyraził uznanie, że młodzież akademicka interesu
je  się tak doniosłymi zagadnieniami. Wskazał również, że państwo 
powinno służyć człowiekowi i pomagać w jego rozwoju i osiąganiu 
mądrości. Z zebranymi studentami podzielił się swoją dumą z fak
tu, że jest absolwentem UKSW i życzył im satysfakcji z podjętych tu 
studiów.

Pierwszym prelegentem był student II roku filozofii -  Michał 
Skarżycki. W swoim referacie zatytułowanym Platońska wizja pań
stwa -  rządy doskonale, czy totalitaryzm, zaakcentował utopijność 
propozycji Platona. Wskazywał, że system platoński pomija jed
nostkę, czyli człowieka, a przez to staje się wrogi człowiekowi. Mo
tywem przewodnim referatu było porównanie platońskiej wizji 
państwa do Kolosa z Rodos, który choć monumentalny, to oparty 
na glinianych fundamentach.


