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towali Wydział i Uniwersytet na Targach Edukacyjnych, a także na 
Dniach Otwartych UKSW.

KAROLINA SZ E L E N B E R G E R  
IG O R  M. DĄBRO W SKI

SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKIEJ SE S JI NAUKOWEJ 
PT. FILOZOFICZNA WIZJA PAŃSTWA

19 maja 2006 r. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie Studencka Sesja Naukowa pt. Filozo
ficzna wizja państwa. Zorganizowało ją Koło Naukowe Studentów 
Filozofii UKSW.

Wszystkich zgromadzonych powitał Prezes Koła Filozoficznego
-  Igor Dąbrowski i oddał głos prof, dr hab. Arturowi Andrzejukowi
-  członkowi Senatu UKSW. Wyraził on swoją wdzięczność organi
zatorom i prelegentom za podjęcie tak ważnego dla kultury tema
tu. Jednocześnie wskazał na konieczność korzystania w polityce 
z ujęć zaproponowanych przez dobrą filozofię.

Na zaproszenie Zarządu Koła na Konferencję przybył Poseł na 
Sejm RP dr Artur Górski. Podziękował on za zaproszenie, a także 
w kilku słowach wyraził uznanie, że młodzież akademicka interesu
je  się tak doniosłymi zagadnieniami. Wskazał również, że państwo 
powinno służyć człowiekowi i pomagać w jego rozwoju i osiąganiu 
mądrości. Z zebranymi studentami podzielił się swoją dumą z fak
tu, że jest absolwentem UKSW i życzył im satysfakcji z podjętych tu 
studiów.

Pierwszym prelegentem był student II roku filozofii -  Michał 
Skarżycki. W swoim referacie zatytułowanym Platońska wizja pań
stwa -  rządy doskonale, czy totalitaryzm, zaakcentował utopijność 
propozycji Platona. Wskazywał, że system platoński pomija jed
nostkę, czyli człowieka, a przez to staje się wrogi człowiekowi. Mo
tywem przewodnim referatu było porównanie platońskiej wizji 
państwa do Kolosa z Rodos, który choć monumentalny, to oparty 
na glinianych fundamentach.



Następnie Dawid Lipski zaprezentował realistyczną propozycję 
Arystotelesa. W swej pracy, opartej na Polityce Stagiryty, dokonał 
analizy systemów rządzenia i różnych form władzy. Zastrzegał jed
nak, że próżno szukać u Arystotelesa spójnej koncepcji państwa, 
ponieważ nie było to bezpośrednim zainteresowaniem najwybit
niejszego filozofa starożytności.

Trzeci z kolei referat zatytułowany „ Państwo doskonale” i jego prze
ciwieństwa w teorii politycznej al.-Farabiego, zaprezentowała student
ka III roku filozofii -  Karolina Szelenberger. W swym wystąpieniu 
przybliżyła słuchaczom sylwetkę arabskiego filozofa i jego poglądy 
dotyczące państwa. Były one połączeniem ujęć Arystotelesa, Platona 
i neoplatoników. W wystąpieniu prelegentka podkreśliła nacisk, jaki 
kładł al.-Farabi na znaczenie wspólnotowego charakteru państwa.

Ostatnim wystąpieniem był referat Igora Dąbrowskiego, studenta 
III roku Historii Filozofii, zatytułowany Państwo jako instytucja 
chroniąca dobro narodu -  refleksja w perspektywie książki Mieczysła
wa Gogacza „Mądrość buduje państwo”. Prelegent wskazywał na nie
zbędność ochrony dobra osób przez państwo. Jednocześnie podej
mował zagadnienia prawa, władzy i racji stanu. Konkluzją wypływa
jącą z referatu Igora Dąbrowskiego, było stwierdzenie prof. M. Go
gacza, że najlepszy dla Polski program to mądrość i Chrystus.

Podsumowując sympozjum, prof. Artur Andrzejuk zauważył, że 
potrzeba obecnie odpowiedzialnej filozofii politycznej. Wyraził 
jednocześnie nadzieję, że podobnych Konferencji (organizowanych 
przez Kolo Filozoficzne) będzie więcej i że ułożą się one w swoiste 
studium filozofii politycznej, którego brak -  jego zdaniem -  bardzo 
się odczuwa.
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W dniach od 6 do 9 marca 2006 odbył się XLVIII Tydzień Filo
zoficzny zorganizowany przez Kolo Filozoficzne Studentów Kato


