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bliźniego uzyskuje konketny empiryczny sens i konkretną egzemplifikację w stylu 
prowadzonych badań. Jej przejawem jest zarówno szacunek dla poglądów innych 
myślicieli, jak  i krytycyzm wobec własnych wizji, w których ścisłość metodologiczna 
musi dominować nad wishful thinking. Te właśnie cechy połączone w jednej osobowo
ści przywodzą mi na pamięć klasyczny akademicki wzór Mistrza, który oddziałuje na 
społeczność swoich współpracowników nie tylko przekazywaną prawdą lecz również 
osobowością włączoną w wir życia.

Przed chwilą zapytałem Księdza Profesora, czy nie miałby nic przeciwko temu, 
byśmy z racji siedemdziesięciolecia Jego urodzin tytułowali Go Mistrzem, przynajm
niej najbliżsi Jego współpracownicy i dawni doktoranci. W odpowiedzi usłyszałem 
zaprzeczenie inspirowane argumentami pozafilozoficznymi. Odwołując się do treści 
Ewangelii, Jubilat przypomniał mi, abyśmy nikogo nie nazywali Mistrzem i pozos
tawali ze sobą w relacji braterstwa. Zaproponowałem wobec tego byśmy sprawę 
załatwili kompromisowo. Ja będę do Niego mówił M istrzu a On do mnie Bracie 
Biskupie.

Mógłbym długo opisywać interesujące sytuacje, w których przez lata ujawniało się 
to braterskie podejście Księdza Profesora do swoich studentów, które wspominamy ze 
szczególnym sentymentem. Tak jak  istnieją Kwiatki św. Franciszka można by 
szczegółowo opisywać Kwiatki Księdza Lubańskiego. Sądzę, że właściwszą okazję będą 
stanowić do tego rozmowy przy kawie podczas przerwy w dzisiejszych uroczystoś
ciach. Ja zaś dziękuję Bogu i organizatorom tej sesji, że w tym poczuciu jedności 
z drogim Jubilatem i z całą społecznością akademicką Akademii Teologii Katolickiej 
możemy cieszyć się dzisiaj promieniowaniem mądrości i dobroci Mistrza, który 
zostawił ślad ewangelicznej Miłości i Prawdy w naszych umysłach.i w naszych sercach.

* * *

Po przerwie obiadowej ks. dziekan J. Dołęga wręczył ks. prof. Mieczysławowi 
Lubańskiemu Księgę Pamiątkową. Prof. Władysław Krajewski zaś przekazał Dyplom 
Uznania Olimpiady Filozoficznej. Jubilat podziękował autorom, których prace 
znalazły się w Księdze oraz wszystkim uczestnikom Sympozjum. Następnie pod jego 
przewodnictwem odbyła się dyskusja nad wystąpieniami. Poruszono w niej m.in. 
kwestie dotyczące rozumienia pojęcia informacji biologicznej oraz zagadnienie 
związku między współczesnym pojęciem informacji a arystotelesowskim pojęciem 
formy substancjalnej. Zaś pomiędzy ks. M. Lubańskim a prof. T. Gerstenkörnern 
wywiązała się polemika na temat treściowego charakteru matematyki.

N a zakończenie obrad prorektor ATK ks. prof, dr hab. Wincenty Myszor wygłosił 
toast, w którym dziękował ks. M. Lubańskiemu za owocne lata pracy na Akademii 
i wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

opracowała Anna Lemańska
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Dnia 21 października 1993 r. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Koła 
Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akad. 1993/94. Spotkanie prowa
dził opiekun Koła ks. dr hab. Kazimierz Kloskowski. Omówione zostały ważniejsze 
sprawy organizacyjne i wybrano nowy zarząd Koła. W jego skład wchodzą: prezes



-  Aneta Smolarz, sekretarz -  M arta Szmyd. Dalsza część spotkania dotyczyła 
ustalenia działań Koła w najbliższych miesiącach.

N a następnym spotkaniu Koła dnia 15 listopada 1993 r. prof, dr hab. Marcin 
Pliński,· pracownik naukowy Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwer
sytetu Gdańskiego wygłosił wykład pt. Kierunki zmian ekosystemowych w Bałtyku. 
Wykład miał budowę dwudzielną. W pierwszej części zostały omówione przyczyny 
zmian ekosystemowych, do których prelegent zaliczył duże ilości siarkowodoru 
zalegające dno morza, wzrost ilości materii organicznej, tzw. efekt aurofizacji, 
zanieczyszczenie pochodzące z atmosfery i wód lądowych, specyfikę M orza Bałtyc
kiego (małe zasolenie, nietypowa flora, ukształtowanie dna itp). W drugiej części 
wykładu poruszona została kwestia skutków biologicznych wymienionych czynników. 
Wśród nich prof. Pliński zwrócił uwagę na karlenie morfologiczne glonów i małży oraz 
ogólne schorzenia u ryb. Całość była wsparta dużą ilością rycin, co zwiększyło 
przejrzystość wykładu oraz jego odbiór wśród słuchaczy.

Grudniowe spotkanie było okazją do dzielenia się opłatkiem i składania sobie 
życzeń świątecznych.

W marcu br. gościem Koła był dr hab. Bolesław Orłowski, pracownik naukowy 
Instytutu Historii Nauk PAN. Temat wykładu brzmiał Jak wynalazki techniczne 
wpływały na rozwój ludzkości? Prelegent potraktow ał tem at jedynie historycznie nie 
wdając się w próby formułowania własnych ocen. Okres, jakim  się zajął, obejmował 
przedział od kulturowego początku człowieka do czasów nowożytnych. Należy 
żałować, że współczesność została pominięta, bowiem pytania słuchaczy odnosiły się 
szczególnie do tego okresu.

Ważnym wydarzeniem tegorocznej działalności Koła było sympozjum naukowe, 
które odbyło się w Zakopanem w dniach od 6-10,kwietnia 1994 r. Temat przewodni 
dotyczył Aksjologicznych i biologicznych aspektów życia. W sympozjum uczestniczyło 
dwóch pracowników Akademii: dr hab. A. Latawiec i ks. dr hab. K. Kloskowski oraz 
siedemnastu studentów. Podczas pięciu dni starano się zrealizować program łączenia 
przyjemnego z pożytecznym: codzienna Msza św., dyskusje wokół kolejno podej
mowanych tematów. Każdy z uczestników sympozjum już wcześniej przygotował 
referat wiążący się z jego zainteresowaniami badawczymi. Do ciekawych dyskusji 
można zaliczyć zmagania z tezą kryptomateriałizmu w pracach Sedlaka i Gawęckiego, 
krytykę ekofilozofii Skolimowskiego, refleksje nad koncepcją uzdolnienia twórczego 
stworzoną przez psychologów poznańskich.

W tematach z zakresu bioetyki i ekologii ciągle powracał ten sam problem i pytanie 
o treść i rolę aksjologii przyjmowanej przez ludzi nauki. Poruszone problemy stawały 
się źródłem wciąż nowych pytań. Szczegółowe sprawozdanie z sympozjum zamiesz
czamy poniżej.

W kwietniu przypadła 10 rocznica śmierci profesora Gawęckiego, wieloletniego 
pracownika naukowego ATK. Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody wraz 
z K atedrą Filozofii Przyrody przygotowało sympozjum poświęcone sylwetce i po
glądom tego cenionego autorytetu naukowego i moralnego. Sprawozdanie zamiesz
czamy poniżej.

DAN UTA  ŁUGOW SKA

SPRAW OZDANIE Z SY M PO Z JU M  FIL O ZO FII PRZYRODY
W ZAKOPANEM

W dniach od 6-10 kwietnia 1994 r. w Zakopanem odbyło się sympozjum 
zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody. Referaty wy
głosili dr hab. Anna Latawiec i ks. dr hab. Kazimierz Kloskowski oraz strudenci.


