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Inne ważne wydarzenia / Other important events

Polskie Noble

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała za rok 2003 w dziedzinie nauk hum anistycznych 
i społecznych nagrodę prof. Jerzemu Szackiemu za „fundamentalne dzieło Historia myśli 
socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia 
społecznego” .

Z kolei w roku 2004 wśród nagrodzonych znalazła się prof, socjologii Jadwiga Sztaniszkis, 
w uznaniu dla jej zasług na obszarze badań społecznych.

D o k to ra t honoris causa  p rof. Zbigniew a C zajkow skiego

Fot. 3. G ratulacje dla prof. C zajkow skiego Fot. 4. C złonkow ie kolegium  redakcyjnego „IRK -M C” na ban
kiecie z  okazji przyznania doktoratu honoris causa: W. J. Cy
narski i profesorow ie W. Zabłocki, K. O bodyński i S. S terko
w icz (zdjęcia: K. O bodyński i S. S terkow icz)

W dniu 22.06.2004 na AW F w Katowicach przyznano, pierwszy w historii tej uczelni, 
doktorat h.c. Ten zaszczytny tytuł otrzymał znakomity współpracownik naszego Rocznika -  
prof, dr Z. Czajkowski -  jednocześnie wybitny trener i teoretyk sportu. W śród zaproszonych 
gości honorowych obecni byli członkowie kolegium redakcyjnego: W. Zabłocki, S. Sterkowicz, 
K. Obodyński i W. J. Cynarski. Uczestnicy otrzymali ładnie wydany zeszyt Dr Zbigniew  
Czajkowski DOKTOR H O NO RIS CAUSA Akadem ii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Siedemdziesiąte urodziny prof. Andrzeja Szyszko-Bohusza

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (AW F Kraków) jes t osobą wielkiego formatu -  nie 
tylko znakomitym humanistą, badaczem orientalnych religii i system ów m edytacyjnych, 
praktykiem karate (posiada 2 dan h.c. zendö karate tai-te-tao), ale zwłaszcza człowiekiem 
wielkiego serca i szlachetności. Jest tw órcą nowych oryginalnych teorii, które systematycznie 
staramy się przybliżać Czytelnikom na łamach naszego Rocznika. Jak pisze o Profesorze prof. 
W. Pasterniak [2004]: „Największym osiągnięciem profesora jest opracowanie teorii 
nieśmiertelności genetycznej, której doniosłości dla rozwoju nauki, zwłaszcza nauk 
humanistycznych, nie można przecenić. (...) Bardzo szerokie zainteresowania badawcze 
Profesora: pedagogiczne, psychologiczne, religioznawcze, filozoficzne i m istyczne ułatwiły mu 
opracowanie nowego nurtu w pedagogice, zwanego pedagogiką holistyczną. Promuje on now ą 
wizję człowieka i now ą wizję pedagogiki, optymistycznej i prawdziwie humanistycznej. Profesor 
Andrzej Szyszko-Bohusz -  jako jeden z pierwszych w światowej nauce -  przyjął prawdę 
o istnieniu odmiennych stanów świadomości człowieka, uzależniając jego  byt i jego  działalność
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zaw odow ą od tych stanów, różnicujących głębię poznania siebie samego i otaczającego św iata” . 
W arto dodać, że szanowny Jubilat od wielu lat rozwija paradygm at ujęcia systemowego -  
holistycznego na gruncie nauk hum anistycznych, a jednocześnie żywo interesuje się 
dalekowschodnimi sztukami i sportami walki [por.: Cynarski, Obodyński 2001], współtworząc 
hum anistyczną teorię sztuk walki. W arto wymienić tutaj ostatnie, niezwykle interesujące prace 
Profesora [Szyszko-Bohusz 2004 a, b].

W arto tutaj przybliżyć szkicowo naukową drogę Profesora. Jest on absolwentem W ydziału 
Filologiczno-Historycznego UJ (1958). W 1966 r. uzyskał stopień doktora nauk huma
nistycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pięć lat później uzyskał stopień 
doktora habilitowanego. „Kariera naukowa prof. Szyszko-Bohusza związana była z krakow ską 
W SP do r. 1983, kiedy przeszedł do pracy w AW F im. Bronisława Czecha. Tytuł profesora nad
zwyczajnego uzyskał w 1989 r., a rok później stanowisko prof, zwyczajnego w AWF. W latach 
1983-1989 pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 r. uzyskał stypendium 
naukowe Fundacji Kościuszkowskiej, dzięki czemu mógł odbyć pięciomiesięczny staż naukowy 
w USA” [Stachnik 2005]. Z krakowską AW F Profesor związany jest do dziś. Jednak od 2004 
roku jego głównym miejscem pracy jest Krakowska Szkoła W yższa im. Andrzeja Frycza 
M odrzewskiego, gdzie wykłada na W ydziale Nauk o Rodzinie. Jest członkiem Komisji Nauk 
Pedagogicznych PAN i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

Zainteresowania naukowe prof. Szyszko-Bohusza są  bardzo szerokie. Oprócz filologii 
obejm ują pedagogikę, psychologię, religioznawstwo, filozofię, psychologię i filozofię mistyczną. 
Wiele swoich opracowań poświęcił problematyce współdziałania m edycyny konwencjonalnej 
z m edycyną kom plem entarną (alternatywną). Inny aspekt badań Jubilata dotyczy stanu 
nadświadomości. Prof. Szyszko-Bohusz uważa, że wszystkie istoty ludzkie m ają potencjał 
osiągnięcia Uniwersalnego Stanu Świadomości (USŚ). Jedynie ignorancja, negatywne uczucia, 
uzależnienia wszelkiego typu od świata materialnego i przyjemności z  nim związanych nie 
pozwalają tego dokonać. Zatem droga do doskonalenia osobowego prowadzi przez samo- 
poznanie i sam ozrozumienie oraz uwolnienie się od wszelkich złudzeń i zniewoleń.
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Post Scriptum
W związku ze śm iercią Jana Pawła II -  największego autorytetu moralnego współczesności -  

w tomie VI naszego Rocznika  opublikujemy artykuł poświęcony związkom życia i dzieła 
W ielkiego Papieża z etyką „drogi wojownika” .
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