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1. W CELU UTRW ALENIA W NASZEJ PAM IĘCI
Pracę naukową i dydaktyczną Wydział Filozofii Chrześcijańskiej rozpoczął wraz 

z pierwszą uroczystą inauguracją roku akademickiego 20 listopada 1954 roku. Praca ta 
realizowana była w sześciu katedrach przy pomocy trzech samodzielnych pracowników 
naukowych, pięciu wykładowców na godzinach zleconych, dwóch asystentów i dwóch 
lektorów dla 47 studentów zapisanych na pierwszy rok akademicki 1954/55. Liczba 
studentów do lat sześćdziesiątych spadła do czterech, a następnie zaczęła rosnąć by 
stanowić podstawę dla rozwoju kierunku studiów i nowych specjalności na Wydziale.

W minionym czterdziestodwuleciu istnienia Wydziału funkcję dziekana pełnili: ks. 
prof, dr hab. Piotr Chojnacki (1954-1964), ks. prof, dr hab. Józef Iwanicki (1964-1965), 
ks. prof, dr hab. Kazimierz Kłósak (1965-1976), ks. prof, dr hab. Tadeusz Ślipko 
(1976-1981), ks. prof, dr hab. Mieczysław Lubański (1981-1987), ks. prof, dr hab. 
Bernard Hałaczek (1987-1993); ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga (1993-1996) i od 
01-09-1996 prof, dr hab. Andrzej Strzalecki jako 8 dziekan naszego Wydziału.

N atom iast prodziekanami byli: ks. prof, dr hab. Kazimierz Kłóska (1954-1957), ks. 
prof, dr hab. Józef Iwanicki (1957-1964), ks. prof, dr hab. Piotr Chojnacki (1965-1969), 
ks. prof, dr hab. Tadeusz Ślipko (1969-1976), ks. prof, dr hab. Edmund Morawiec 
(1974-1978), ks. prof, dr hab. Mieczysław Lubański (1978-1980), ks. prof, dr hab. 
Bernard Hałaczek (1981-1984), ks. prof, dr hab. Szczepan W. Ślaga (1984-1990), ks. 
prof, dr hab. Józef M. Dołęga (1990-1993), prof, dr hab. Krzysztof Hirszel 
(1990-1993), ks. prof, dr hab. Kazimierz Kloskowski (1993-1996) i ks. prof, dr hab. 
Zbigniew Sareło (1993-1996), a od 01-09-1996 dr hab. Andrzej S. Porębski i ks. dr Jan 
Krokos jako 13 i 14 prodziekan Wydziału.

Pragnę w tym miejscu oddać hołd tym, którzy budowali zręby Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej w ATK, a zwłaszcza tym, którzy w ostatnim roku odeszli do Pana: ks. 
prof. d r J. Iwanicki (1902-1995), ks. prof. d r hab. S. W. Ślaga (1934-1995), ks. d r R. 
Przymusiński (1928-1996) -  wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość 
wiekuista niech im świeci na wieki. Amen.

2. AKTUALNY STAN W YDZIAŁU
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej od roku 1965 wydaje czasopismo naukowe 

Studia Philosophiae Christianae (62 tomy), od roku 1968 -  Studia z  filozofii Boga (8 
tomów), od 1976 serię Z  zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody (15 
tomów), od 1971 -  Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae 
Spectanctia (32 tomy), od 1987 -  Opera Philosophorum Medii Aevi (10 tomów), od 1980 
-  serię logiczną Miscellanea Logica (4 tomy), od 1986 -  Studia z Psychologii (7 tomów).



Na Wydziale pracuje 65 osób, a od 01-10-1996 -  69 lub 71 pracowników 
naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin pracy oraz 
studiuje ponad 800 studentów. Mamy nadzieję, że w roku akademickim 1996/1997 
będzie studiować 1080 osób na studiach dziennych plus Studia Zaoczne z Filozofii 
i Psychologii oraz Studium doktoranckie -  w sumie możemy się spodziewać około 
1300 studentów na Wydziale.

N a Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej istnieją dwa kierunki studiów: filozofii 
i psychologii. N a kierunku filozofii jest siedem specjalności: filozofii bytu, Boga 
i religii; teorii poznania; etyki; historii filozofii -  te specjalności tworzą blok 
filozoficzny o orientacji humanistycznej oraz blok filozoficzny o orientacji przyrod
niczej, do którego należą następujące specjalności: filozofii przyrody, bioetyki 
i ekologii człowieka; logiki i metodologii. W tych specjalnościach programy badawcze 
i dydaktyczne są realizowane w 15 katedrach. Zespoły badawcze najmniejsze grupują 
się w katedrach, większe -  w specjalnościach. Wszyscy pracownicy tworzą filozoficzny 
zespół naukowo-badawczy kierunku filozofii. Ponadto na kierunku filozofii prowa
dzone jest trzyletnie Wyższe Zawodowe Studium Etyki, Zaoczne Studia z Filozofii, 
Studium Doktoranckie.

Na kierunku psychologii jest pięć specjalności: psychologia ogólna i psychodiagnos- 
tyka; psychologia kliniczna i osobowości; psychologia pracy; psychologia rozwojowa, 
wychowawcza i rodziny; psychologia penitencjarna i sądowa; psychologia ekologiczna 
(w tworzeniu). Programy naukowo-badawcze realizowane są w 12 katedrach w ra
mach wymienionych specjalności. Kierunek psychologii prowadzi Zaoczne Studia 
z Psychologii i Studium Doktoranckie.

3. PODZIĘKOW ANIA
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Wydziału za pracę i tworzenie dobrej 

atmosfery na obu kierunkach studiów. Proszę uprzejmie członków Rady Wydziału
0 przekazanie tych podziękowań młodszym pracownikom nauki. Szczególnie zaś 
pragnę podziękować następującym osobom:

1. Prodziekanom: ks. prof, dr hab. Kazimierzowi Kloskowskiemu,
ks. prof, dr hab. Zbigniewowi Sarele.

2. Kuratorowi i Koordynatorowi kierunku psychologii:
prof. z. dr Stanisławowi Siekowi, 
prof, dr hab. Andrzejowi Jakubikowi.

3. Sekretarzowi Rady Wydziału -  ks. drowi Zbigniewowi Lepko.
4. Sekretarkom w Dziekanacie: pani Wiesławie Rzęcy za wieloletnią, cierpliwą

1 wytrwałą pracę (w Dziekanacie pracuje od 1976 roku) i pani Małgorzacie za pilne 
wdrażanie się w pracę Dziekanatu.

W tym miejscu szczególnie pragnę podziękować za:
-  przygotowanie Informatora dla kandydatów na studia -  (K. Kloskowski, A. 

Abdank-Kozubski, A. Grochowska);
-  za prowadzenie rejestru badań statutowych, własnych, konferencji i sympozjów 

-  (Z. Sareło);
-  za doskonalenie programów studiów, zwłaszcza na kierunku psychologii -  (S. 

Siek, A. Jakubik, E. Nieznański);
-  za rozkład zajęć -  (Z. Sareło, S. Śląski, Z. Kobos, R. Tomanek, A. Kozubski).
-  za zorganizowanie laboratorium psychologicznego -  (J. Terelak);
-  za zorganizowanie pracowni komputerowej -  (A. Latawiec, R. Kossowski, R. 

Tomanek, E. Nieznański i cały zespół).
5. Kierownikom specjalności i katedr za organizowanie badań naukowych, kon

ferencji, sympozjów i uroczystych seminariów, a zwłaszcza konferencji dofinan
sowanych przez KBN:

bp prof, dr hab. Bohdanowi Bejze -  za wieloletni cykl wykładów otwartych,



prof. dr hab. Mieczysławowi Gogaczowi, 
prof, dr hab. Bernardowi Hałaczkowi, 
prof, dr hab. Edmundowi Morawcowi, 
prof, dr hab. Kazimierzowi Kloskowskiemu, 
prof, dr hab. Zbigniewowi Sarcle, 
prof. z. dr Stanisławowi Siekowi, 
prof, dr hab. Andrzejowi Strzałeckiemu, 
prof, dr hab. Janowi Terelakowi, 
dr Janowi Sandnerowi.
6. Uczestnikom w konferencjach międzynarodowych i ogólnokrajowych, a zwłasz

cza uczetnikom VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego (bp. B. Bejze, A. Andrzejuk, J. 
Buczkowska, J. M. Dołęga, R. Forycki, M. Gogacz, T. Klimski, K. Kloskowski, A. 
Latawiec, A. Lemańska, M. Lubański, P. Milcarek, M. Mylik, A. Półtawski, R. 
Tomanek, Z. Sareło, S. Szczyrba, T. Ślipko, K. Swiętorzecka).

7. Członkom Rady Wydziału za udział w 30 jej posiedzeniach, na których 
przeprowadzono 4 kolokwia habilitacyjne i 12 obron doktorskich oraz przygotowano 
4 obrony doktorskie na I sem. roku akademickiego 1996/97 oraz psychologom za ich 
dodatkowe zebrania, na których wypracowano oblicze kierunku, co ułatwiało 
przebieg obrad na zebraniach Rady Wydziału.

8. Organizatorom Studiów Zaocznych z Psychologii i Filozofii -  S. Siekowi, E. 
Nieznańskiemu i ich zespołowi oraz T. Klimskiemu i jego zespołowi.

9. Organizatorom Studium Doktoranckiego -  K. Hirszlowi i B. Hałaczkowi.
10. Opiekunom kół naukowych: M. Gogaczowi, K. Kloskowskiemu, G. Gerasowi.
11. Redaktorom i sekretarzom Redakcji czasopism wydziałowych (A. Latawiec, A. 

Lemańska, R. Romanek; S. Siek, A. Jakubik, A. Grochowska) i serii wydawniczych 
(K. Kloskowski, M. Lubański, E. Nieznański, M. Bombik, bp B. Bcjze) oraz 
redaktorom prac zbiorowych zwłaszcza z materiałów pokonferencyjnych (bp. B. 
Bejze, Z. Sareło, J. Sandner).

12. Przewodniczącemu Rekrutacji (K. Kloskowski) i sekretarzom -  (P. Mazanka 
oraz S. A. Porębski).

13. Dyrektorowi Administracyjnemu panu mgr Andrzejowi Grochowskiemu za 
odnowienie i umeblowanie dziekatatu.

14. Występującym w mass mediach jako pracownicy Wydziału i ATK (M. Gogacz, 
P. Milcarek, S. Krajski, A. Andrzejuk, K. Kloskowski, Z. Sareło, Bp B. Bejze, P. 
Mazanka).

4. ŻYCZENIA
Nowym władzom Wydziału: Panu Dziekanowi prof, dr hab. Andrzejowi Strzałec

kiemu i Prodziekanom: Ks. dr Janowi Krokosowi i panu drowi hab. Andrzejowi S. 
Porębskiemu składam najlepsze życzenia w imieniu własnym i całej Rady Wydziału 
-dalszego pomnażania tego dobra, które już jest na Wydziale, dalszego wzrostu liczby 
studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz integracji środowisk na 
wydziale i kierunkach oraz w specjalnościach i katedrach. Symboliczny łańcuch 
dziekański, który otrzymałem od dziekana B. Hałaczka -  przekazuję dziekano- 
wi-elektowi panu prof, dr hab. Andrzejowi Strzałeckiemu z najlepszymi życzeniami 
i proszę Pana Dziekana o „słowo” .
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PAWEŁ MAZANKA

CZY WARTO JE SZ C Z E  FILOZOFOW AĆ? SPRAWOZDANIE 
Z SY M PO ZJU M  FILO ZO FICZN EG O  Z  O K A ZJI 10 ROCZNICY ŚM IERCI 

KS. PROF. STANISŁAWA KAMIŃSKIEGO

K atedra Metafizyki na  Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie 
zorganizowała 16 kwietnia br. drugie już Sympozjum poświęcone filozoficznemu 
dorobkowi ks. Stanisława Kamińskiego. Obrady rozpoczęły się Mszą św. w intencji 
zmarłego 10 lat temu ks. Profesora. W wygłoszonej homilii ks. prof. J. Herbut z KUL 
zauważył, że ks. Kamiński w pełni akceptował tezę mówiącą o tym, że rozum ludzki 
jest ulubionym tworem Bożym. Uczył tego, co nazywa się szeroko pojętą kulturą 
filozoficzną, w zakresie filozofii jak i teologii.

Witając licznie zgromadzonych uczestnil w Sympozjum ks. prof. J. Łach rektor 
ATK, podkreślił, że szczere i otwarte głoszenie prawdy jest zadaniem filozofii, a ks. 
prof. S. Kamiński wskazywał drogę poprawnemu filozoficznemu i teologicznemu 
myśleniu.

"Otwarcia Sympozjum dokonał prof. E. Nieznański prorektor ATK, po czym ks. 
prof. E. Morawiec przedstawił biografię ks. Kamińskiego. Następnie wygłoszono dwa 
wykłady. W odczycie pierwszym pt. Jaką rolę pełniła filozofia w różnych epokach 
historycznych ks. prof. M. Kurdziałek z K U L zwrócił uwagę na związki pomiędzy 
filozofią, a teologią. Filozofia jest umiłowaniem mądrości. Platon twierdził już, że 
mądrość przysługuje samemu Bogu. Wiedza o faktach, według starożytnego filozofa, 
jest udziałem większości ludzi, ale ich zrozumienie przysługuje Bogu i tylko nielicznym, 
wysoko wykształconym mędrcom. Prawdziwa filozofia jest ostatecznie darem boskim, 
a jest to dar tak doskonały, że już nic więcej ponad to  bogowie dać nie mogą. Platon 
utrzymywał, że nie ma filozofii neutralnej religijnie. Najbardziej intymną częścią 
filozofii jest teologia. Filozofia ostatecznie przeistacza się w teologię. Według Seneki 
zaś, filozofia, mądrość, jest mistrzynią ducha otwierającą oczy na to co boskie. Jest 
azylem, świątynią ducha, w której człowiek czuje się bezpiecznie.

Odmiennego zdania był Arystoteles, a później św. Tomasz z Akwinu. Filozofia 
podprowadza nas do teologii, doprowadza nas do jej progu, pozostając jednak 
dyscypliną odmienną.

Ks. Kamiński wykazał w swoich pracach nieodłączny związek teologii i filozofii. 
Filozofia wywodzi się z teologii, ale i odwrotnie; jedna nauka bez drugiej nie może się 
obyć.

Miejsce i rola filozofii w życiu człowieka według ks. prof. Stanisława Kamińskiego -  to 
tytuł drugiego wykładu przygotowanego przez ks. prof. A. Bronka i dr S. M ajdańs
kiego z KUL. W referacie podkreślono, że ks. Kamiński cenił filozofię za to, że 
dostarcza wiedzy mądrościowej w postaci najgłębszych podstaw racjonalnych dla


