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Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Mieczysława Gogacza

Radością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego są jego pracownicy i stu
denci. To oni stanowią tradycyjną wspólnotę nauczających, prowadzących zarazem 
badania naukowe i włączających do nich studiujących, a współcześnie, dzięki mediom 
oddziałują często na całe społeczeństwo. Na tym polega wychowanie i dydaktyka uni
wersytecka, która staje się wzorem dla realizacji celów przez szkoły wyższe.

Poświęcając numer swego czasopisma naukowego Studia Philosophiae Christia
nae wieloletniemu pracownikowi naukowemu, wychowawcy, mistrzowi, obecnemu 
Jubilatowi Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, a zarazem cały Uniwersytet pragnie 
wyrazić hołd i podziękowanie za to wszystko, co Profesor Mieczysław Gogacz 
wniósł w to środowisko i poprzez nie w kulturę polską i katolicką. Profesor zawsze 
był zainteresowany jak najpełniejszym poznaniem człowieka, w jego strukturze 
i powiązaniach z innymi bytami, zwłaszcza osobowymi. Poznanie człowieka wyraża
ło się nie tyle w opisie różnorakich przejawów człowieka, ile dociekaniu wewnętrz
nych racji, przede wszystkim metafizycznych w pełnym zakresie. Te racje w swoich 
porządkach są kresami wyjaśnień, a przez to, ostateczne. Ta metafizyczna perspek
tywa racjonalnego poznania była wzmocniona realizmem metafizycznym i teorio- 
poznawczym. Dlatego filozoficzne ujmowanie rzeczywistości było zgodne z realną 
rzeczywistością i spójnie korespondowało z ascetyką chrześcijańską, którą Profesor 
zajmował się z nieukrywaną pasją, pobudzając do myślenia na ten temat zwłaszcza 
młodzież studencką. Znajomość historii filozofii pozwalała z kolei poznawać naj
lepsze rozumienie rzeczywistości. W czasach socjalistycznego PRL-u niewielu 
świeckich odważało się na bezkompromisowe kierowanie się prawdą. Profesor im
ponował swoją konsekwencją, którą wyznaczał jego racjonalizm, nie wykluczający 
udziału człowieka w nadprzyrodzonej rzeczywistości. Przez cały okres swojej aktyw
ności zawodowej powiązanej z licznymi wystąpieniami i publikacjami w środowi
skach kościelnych Profesor Gogacz umiejętnie łączył wiedzę filozoficzną i teolo
giczną o człowieku z dostrzeganiem konsekwencji praktycznych ludzkich zachowań 
realizowanych w rodzinie, ojczyźnie i w Kościele. Wyrażała to pozycja mistrza, któ
rą uznawali sami uczniowie dostrzegając zarazem pełną harmonię jego własnej 
wiedzy i postępowania wyznaczonego mądrością.

Władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego składają hołd i wyrazy 
wdzięczności Panu Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi za kształtowanie na naj
wyższym poziomie kultury życia uniwersyteckiego w Akademii Teologii Katolickiej 
poprzedniczki UKSW. Ten wyraz uznania jest zarazem wskazaniem na wzór osobo
wy, który jest pamiętany i naśladowany w naszym Uniwersytecie.
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