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Dziękując za odznaczenia Profesor stwierdził, że uważa je  nie tylko za wyróżnienie ale także 
za akceptację realistycznego programu etyki oraz za zapowiedź jego kontynuacji, jako etyki 
chronienia osób, w WAT i w Wojsku Polskim.

Ceremonię pożegnania Profesora z WAT zakończyły Jego serdeczne, pełne wspomnień 
i wzajemnych najlepszych życzeń, rozmowy z pracownikami Instytutu Nauk Humanistycznych 
oraz zwiedzanie Sali Tradycji WAT. Towarzyszyło im wręczenie kwiatów i robienie 
pamiątkowych zdjęć. Następnie w Sali Myśliwskiej Klubu WAT odbyt się uroczysty obiad, a 
po nim nawiedzenie przez Profesora, w towarzystwie ks.kpt. S. Zdasieni i pracowników 
Zakładu Etyki, Oratorium WAT. (Poniżej drukujemy wygłoszone przemówienia).
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POŻEGNANIE PANA PROFESORA MIECZYSŁAWA GOGACZA

Szanowni Państwo!
W  dniu dzisiejszym żegnamy odchodzącego na emeryturę Pana Profesora Mieczysława 

Gogacza. Wielki to dla nas honor i zaszczyt, iż tutaj, w Wojskowej Akademii Technicznej 
mogliśmy pracować razem i spotykać się z tak znamienitym człowiekiem, wybitnym polskim 
filozofem i znakomitym pedagogiem, korzystać z Jego przebogatej wiedzy, doświadczać radoś
ci z kontaktów osobistych. Zwłaszcza osiągnięcia zawodowe Pana Profesora, efekt szczegól
nych zdolności i wytężonej, pełnej oddania prawdzie, pracy intelektualnej są krzepiącym 
przykładem dla rzeszy młodych pokoleń pracowników naukowych. Pozwoli Pan zatem, Panie 
Profesorze, że zarysuję w skrócie Pana drogę zawodową. (...)

Ale Pan Profesor jest nie tylko naukowcem. Jest też twórcą kultury -  autorem licznych ese
jów, rozważań teologicznych, religijnych, moralnych i pedagogicznych. Jest prozaikiem -  
autorem książki beletrystycznej -  i poetą. Powszechne uznanie zdobyły Jego wystąpienia w ra
diu i telewizji. Teraz Pan Profesor przeszedł na emeryturę.

Słowo emeritus znaczy zasłużony. Trzeba jednak zauważyć, że niewielu z ludzi kończących 
swą służbę w dziele kształcenia wniosło tak wiele. Jest bowiem Pan Profesor człowiekiem, 
który w istotny sposób przyczynił się do rozwoju nauki plskiej i który pracami swymi uzyskał 
wysoki autoret naukowy. Z uznaniem zwłaszcza należy podkreślić erudycję i szeroki wachlarz 
zainteresowań naukowych. W śród uprawianych przez Pana dyscyplin znajdujemy historię filo
zofii, antropologię filozoficzną, dzieje m etafizyki bytu, ascetykę chrześcijańską 
i mistykę katolicką.

Prof. Mieczysław Gogacz jest autorem dwóch oryginalnych i ambitnych prób filo- 
zoficzynch, którymi zapisał się trwale w historii filozofii. Pierwszą stanowi rekonstrukcja 
metafizyki tomizmu konsekwentnego, czyli krytyczna ocena zastanych form metafizyki 
tomistycznej, dążenie do oczyszczenia jej z naleciałości neoplatońskich, arystotelizujących 
i arabskich. Drugą -  koncepcja etyki chronienia osób, w której zaproponował Pan Profesor 
chronienie osób i ich wzajemnych powiązań w oparciu o rozumną naturę człowieka jako pod
stawową normę zachowań moralnych.

Ogromne zaangażowanie zawodowe Pana Profesora wzbudza podziw i szacunek środo
wiska naukowego i studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej, w której murach pracował 
Pan od 1992 roku. Okazał się wielkim miłośnikiem wojska i przyjacielem ludzi w mundurach. 
Mimo nawału zajęć podjął się prowadzenia wykładów z etyki dla podchorążych -  studentów 
studiów stacjonarnych. Było to pięć wspaniałych lat twórczej i bezcennej działalności dydak
tyczno-wychowawczej, aktywności dobrze służącej kształceniu młodej kadry oficerskiej 
III Rzeczypospolitej.

Wprowadzenie i realizacja nowatorskiego programu etyki w połączeniu z bogactwem myśli 
Profesora i Jego oddziaływaniem osobowym -  zwłaszcza życzliwością wobec ludzi -  w wydatny 
sposób przyczyniały się do właściwego formowania osobowości i zarazem usprawniania intelektu 
naszych studentów -  podchorążych, przyszłych inżynierów wojskowych. Profesor opracował dla 
potrzeb dydaktyczynch WAT skrypt pt. Wprowadzenie do etyki chronienia osób (1993). Prowadził też 
zajęcia na studiach podyplomowych i doktoranckich, przyjmował egzaminy doktorskie z filozofii.



Nie do przecenienia jest zwłaszcza to, że Profesor Gogacz inspirował i twórczo uczestniczył 
w pracach Instytutu Nauk Humanistycznych WAT, głównie działałności dydaktyczno- 
naukowej Zakładu Etyki. Nauczyciele akademiccy są Mu głęboko wdzięczni za nowe, wielkie 
problemy filozoficzne i etyczne poruszane na zebraniach naukowych Instytutu i -  zwłaszcza -  
Zakładu, za pogłębienie zagadnień mądrości, prawdy i dobra.

Dużo dobrego wynikło z Pana, Profesorze, wysiłków i jeszcze dużo może wyniknąć. Życzę 
Panu przeto jeszcze wielu lat owocnej pracy, zdrowia i sił oraz dalszych sukcesów i satysfakcji 
z działalności na niw ie nauki i kultury.

Za wszystkie dokonania, za bezcenną współpracę i za twórczy wysiłek bardzo serdeczenie 
z całego serca dziękuję i z najwyższą przyjemnością informuję o odznaczeniu Pana Profesora 
medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, o krórego przyjęcie proszę w imieniu ministra 
Obrony Narodowej. W inszując gorąco proszę też o przyjęcie od nas, w podzięce za włożone 
serce i za szczególne zasługi dla Uczelni, skromnego medalu watowskiego.

MIECZYSŁAW  GOGACZ

PODZIĘKOWANIE ZA ODZNACZENIA

Wyrazy głębokiego szacunku kieruję do Pana Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, 
pana gen. dyw. prof, dra hab. Andrzeja Ameljańczyka oraz do Pana Proretora WAT prof, dra 
hab. W ojciecha Przetakiewicza. Podobne wyrazy szacunku kieruję do Pana Dyrektora Instytutu 
Nauk Humanistycznych, dr hab. Kazimierza Łastawskiego oraz do Kierownika Zakładu Etyki 
Pana płk. dr Janusza Urbańskiego. Do tego Zakładu dzięki zaproszeniu ze strony Pana płk. 
Janusza Urbańskiego powołały mnie pięć lat temu W ładze WAT, abym wykładał podchorążym 
naukę o postępowaniu moralnym.

Jest to postępowanie człowieka, naznaczone jego rozumnością i wolnością, gdyż rozum 
i wolna wola są podstawą szlachetnego ludzkiego postępowania. Z  racji rozumności i wolnoś
ci człowiek jako  realnie istniejący byt jednostkowy jest osobą i kieruje się do prawdy i dobra. 
W ierność praw dzie i dobru jest wyróżniającą człowieka jego duchową elegancją, która prze
jaw ia się w mądrości.

Kształcenie w realistycznej etyce owocuje uzyskiwaniem przez podchorążych tych właśnie 
szlachetnych usprawnień: wierność prawdzie i dobru, a przez to mądrości. Szlachetni mądrzy 
podchorążowie, a z czasem oficerowie Wojska Polskiego to skutek realizowania w WAT pro
gramu oparcia etyki na filozofii człowieka jako osoby. Jestem przekonany, że kształtowanie 
duchowej elegancji aż do poziomu intelektualnej mądrości jako cnoty żołnierskiej jest dobrze 
realizowaną moją służbą wojskową. Za służbę wojskową uważam cały pięcioletni okres moich 
wykładów etyki w WAT. Z  tą służbą doskonale harmonizuję przyznana mi przez Ojca 
Świętego, Papieża Jana Pawła II, komandoria z gwiazdą orderu Świętego Sylwestra Papieża.

Przyznane mi odznaczenia uważam nie tylko za wyróżnienie, lecz także za akceptację rea
listycznego program u etyki, usprawniającej podchorążych w cnotach żołnierskich aż do 
poziomu mądrości.

Łączę z wyrazami szacunku dla WAT także podziękowanie za dzisiejszą uroczystość i za przyz
nane mi odznaczenia, które przyjmuję jako zarazem zapowiedź kontynuacji programu etyki chro
nienia osób. Ten program jako troskę o kształtowanie cnót wojskowych rozważano już z uwagą i 
akceptacją na międzynarodowej sesji naukowej przedstawiciel; armii europejskich w Warszawie, na 
sesji współorganizowanej przez Pana ppłk. Jerzego Niepsuja w Instytucie Nauk Humanistycznych 
w WAT. Sesja była intelektualnym wejściem Wojskowej Akademii Technicznej do NATO przez 
program etyki chronienia osób. Tą przecież ochroną wszystkich osób, stanowiących Naród Polski, 
zajmuje się wojsko, które broni bezpieczeństwa państwa, jego granic i osób dla osiągania pokoju.

Pozdrawiam zarazem  wszystkich pracowników Zakładu Etyki i wszystkich podchorążych, 
którzy poznają etykę w Instytucie Nauk Humanistycznych. W szystkim też powierzam w WAT 
opiekę nad etyką chronienia osób. Tę etykę czynię darem i zarazem prośbą do studentów WAT 
o chronienie prawdy, dobra i mądrości. Wyznaczy to najpiękniejszy kształt intelektualnej i mo
ralnej kultury armii polskiej i narodu polskiego.


