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Prof. M. Gogacz w swoim wystąpieniu na zakończenie Sympozjum powiedział: „To była 
zdumiewająca sesja. Zdumiewała różnorodność odmian etyki zawodowej. Zdumiewały 
zarazem precyzyjne wersje prezentowanych odmian etyki różnych zawodów, tego więc, co 
ludzie lubią wykonywać i co umieją robić. Autorzy wystąpień ujawnili ogromną wiedzę 
i trafność naświetleń”.

„Wygłoszone prezentacje etyki zawodowej -  dodał prof. M. Gogacz -  często nawiązywały 
albo wprost do tekstów i poglądów św. Tomasza, albo do twierdzeń etyki chronienia osób, 
wyrażającej i prezentującej etykę św. Tomasza w wersji tomizmu konsekwentnego. Prezentacje 
tak kompetentne i interesujące stawały się rozświetleniem jakby szarych, lub jakby martwych 
źródeł wygłaszanych prezentacji. Tego światła udzielał blask intelektów osób prezentujących 
odmiany etyki zawodowej. Powtórzmy i posługując się przykładem z astronomii podkreślmy, 
że te źródła etyki zawodowej, a więc etyka św. Tomasza i etyka chronienia osób, zajaśniały 
podobnie jak  jaśnieje księżyc, który oświetla ziemię przejętym światłem słońca. Tezy św. 
Tomasza i etyki chronienia osób rozświetlił blask intelektów osób prezentujących wersje etyki 
zawodowej. To była zdumiewająca sesja także dlatego, że poglądy św. Tomasza oraz tezy etyki 
chronienia osób nabrały blasku. Stały się bardziej czytelne i zrozumiałe”.

Materiały z Sympozjum ukazały się drukiem staraniem Oficyny Wydawniczej „NAVO” 
w książce: Zagadnienie etyki zawodowej, praca zbiorowa pod redakcją A. Andrzejuka, 
Warszawa 1998.
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W dniach 26 -  28 września 1997 r. odbywały się w wielu miejscach Warszawy imprezy 
związane z Festiwalem Nauki. Jest to nawiązanie do podobnej imprezy organizowanej od lat w 
Wielkiej Brytanii. Największy z Festiwali odbywa się w stolicy Szkocji, Edynburgu, trwa 3 
tygodnie i gromadzi dziesiątki tysięcy młodych łudzi z całych Wysp Brytyjskich, a także z Kon
tynentu. Inicjatorami Festiwalu w Polsce były warszawskie uczelnie wyższe. W śród nich, obok 
U niw ersytetu W arszawskiego, Akadem ii M edycznej, Szkoły Głównej Gospodarstw a 
Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk znalazła się również nasza 
Akademia Teologii Katolickiej (w imprezę zaangażowali się wykładowcy z Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej ATK). Festiwal był sponsorowany przez Komitet Badań Naukowych oraz 
Fundację Upowszechniania Nauki i PZU. Patronat nad nim sprawowali między innymi 
„Wiedza i Zycie” i „Gazeta Wyborcza” , a także telewizyjna „jedynka” oraz Polskie Radio 
„BIS”.

Celem, jaki postawili sobie organizatorzy Festiwalu, było przybliżenie różnych dziedzin 
nauki młodzieży, głównie uczniom szkół ponadpodstawowych. Uroczyste otwarcie Festiwalu 
Nauki nastąpiło 26 września na Uniwersytecie Warszawskim. Znaleźli się na nim oprócz orga
nizatorów, przedstawiciele władz państwowych, dyrektorzy instytutów naukowych. Wśród 
osób zgromadzonych był również ks. prof, dr hab. Roman Bartnicki, rektor naszej Uczelni.

Na Imprezę Lokalną w ATK złożyły się dwa spotkania festiwalowe z udziałem profesorów 
naszej Uczelni. W sobotę (tj. 27 IX 1997) o godzinie 13 rozpoczął się wykład dr hab. Marii Ryś, 
która jest psychologiem rodziny, a wykłada w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK mieszczącym 
się w Łomiankach pod Warszawą. Zarówno doktorat jak i habilitację robiła z problematyki rodzin
nej. Pani dr hab. M. Ryś jest również autorką wielu książek i artykułów naukowych. Jej sobotni 
wykład zatytułowany Wychowanie do życia w rodzinie był poświęcony podstawowemu przygo
towaniu młodych ludzi do pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych, gdyż rodzina stanowi -  jak pod
kreśliła Autorka wykładu -  podstawową wspólnotę miłości i solidarności, zaspokajającą podsta
wowe potrzeby człowieka, przekazującą wartości kulturowe, etyczne, społeczne, duchowe, religij
ne, konieczne dla rozwoju człowieka. Mówczyni stwierdziła, iż takie przygotowanie następuje w 
dużej mierze w domu rodzinnym. Jego brak staje się, według prelegentki, jednym z głównych czyn
ników nietrwałości młodej rodziny. Nieprzygotowanie do samodzielnego życia młodych ludzi prze



jawia się przede wszystkim poprzez niedojrzałość psychiczną i społeczną, niezaradność życiową, 
słabą odporność na powstające trudności, nieumiejętność partnerskiego współżycia, brak darowania 
błędów i pomyłek. Poza domem rodzinnym, współodpowiedzialni za właściwe przygotowanie 
młodzieży do budowania rodziny są również uczniowie i szkoła. Zdaniem dr hab. M. Ryś 
wychowanie młodych ludzi powinno przebiegać w pełnym porozumieniu nauczycieli i rodziców.

W drugim dniu Festiwalu Nauki (28 września) wykład głosił znany wszystkim studentom 
filozofii na ATK, prof. Mieczysław Gogacz. Temat jego wykładu brzmiał: Czym jes t przez
naczenie?. Na początku prelegent przedstawił krótki rys historyczny dotyczący dziejów tego 
zagadnienia, a następnie bardziej szczegółowo przedstawił wszystkie opinie wielkich filozofów 
wypowiadających się na temat przeznaczenia. Prezentowanie sylwetek uczonych Profesor 
Gogacz rozpoczął od członków Akademii Pałacowej Karola Wielkiego, gdzie jak  zauważył, 
kształtował się cały zespół zagadnień filozofii europejskiej. Autor wykładu dodał także, iż temat 
przeznaczenia podejmuje również w XIII wieku św. Bonawentura wiążąc przeznaczenie z mą
drością i sprawiedliwością Boga i św. Tomasz z Akwinu, który umieszcza ten temat w -  jak  się 
wyraża -  ordo causarum -  porządku przyczyn. W takim rozumieniu naszym przeznaczeniem -  
zgodnym z wolą Boga -  jest miłość Boża. Temat ten powraca znów w XV wielu, zajmując 
umysły takich humanistów jak Piotr de Rivo, Henryk de Zommeren, czy Lorenzo Valla.

Na zakończenie Profesor Gogacz dodał, że temat ów -  jak  większość problemów filo
zoficznych podejmowanych na dworze Karola Wiekiego -  wzbudza zainteresowania i emocje 
mieszkańców Strarego Kontynentu po dziś dzień.

Podsumowując przebieg całej Imprezy Lokalnej festiwalu można uzać ją  za udaną, ponad 
80% uczestników stanowiła w naszej Imprezie Lokalnej młodzież licealna, co uważamy za 
bardzo cenne i ważne wydarzenie tym bardziej, że festiwal był orientowany na młodzież szkół 
średnich. Spotkania w sali przy ul.Racławickiej 14 prowadził prof. ndzw. dr hab.T.Klimski. 
Należy podkreślić, że w obu spotkaniach łącznie wzięło udział ponad 200 osób. W drugim dniu 
uczestników było znacznie więcej niż przygotowanych 120 miejsc i niestety część uczestników 
z powodu braku nagłośnienia korytarza oraz sąsiedniej sali, nie mogła skorzystać z wykładu.

Zainteresowani nie tylko wysłuchali wykładów ale również stawiali pytania problemowe, 
dopytywali o literaturę dotyczącą referowanych zagadnień, robili notatki i interesowali się 
innymi tematami naukowymi podejmowanymi w naszej uczelni.

W dniu 6 października 1997 r. w PAN odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy pols
ki Festiwal Nauki. Uznano go za udany i postanowiono kontynuować w następnych latach. Za 
najbardziej dotkliwy brak uznano zbyt mały udział w imprezie nauk humanistycznych.
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SPRAWOZDANIE Z SZÓSTEJ SESJI KONWERSATORIUM FILOZOFICZNEGO 
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
ATK NA TEMAT: „POZYTYWISTYCZNE ZAKWESTIONOWANIA METAFIZYKI”

W  dniu 21 października 1997 r. w gmachu przy ul. Racławickiej odbyło się kolejne spot
kanie Konwersatorium Filozoficznego Pracowników Naukowych Wydziału Filozofii Chrześ
cijańskiej ATK. Tematem posiedzenia były pozytywistyczne zakwestionowania metafizyki. 
Wprowadzenie przygotował ppłk dr Jerzy Niepsuj z Instytutu Nauk Humanistycznych Woj
skowej Akademii Technicznej, prowadzący gościnnie w ATK wykłady monograficzne z pozy
tywizmu i fenomenologii oraz z historii filozofii nowożytnej i współczesnej1. Spotkanie 
otw orzył nowy koordynator Konwersatorium , ks. dr Andrzej A bdank-K ozubski. 
Organizatorem spotkania był dr Artur Andrzejuk, który przywitał gości przybyłych na 
spotkanie, m. in.: prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza, płk. dr. Janusza Urbańskiego, szefa

1 J. Niepsuj, Pozytywistyczne zakwestionowania metafizyki, artykuł w niniejszym numerze 
Studia Philosophiae Christianae.


