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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
TEOLOGICZNEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO WE WŁOCŁAWKU
W ROKU 1998/99

Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku odbyło w roku akademickim 1998/99 pięć roboczych spotkań 
naukowych. Uczestniczyło w nich każdorazowo od 19 do 35 osób. Wygłoszono 
pięć referatów. W pierwszym spotkaniu, w dniu 15 października 1998 r., oprócz 
członków Towarzystwa uczestniczyli także nauczyciele i pedagodzy z Włocław
ka i okolic (10 osób) oraz diakoni seminarium włocławskiego. Ostatnie ze spo
tkań, w dniu 6 maja 1999 r., miało natomiast charakter sesji otwartej, w której 
uczestniczyli także wszyscy alumni. Poniższe sprawozdanie przedstawia w zary
sie problematykę poruszaną na spotkaniach roboczych.

1) 15 października 1998 r.
Na spotkanie przybyło, po raz pierwszy w powojennych dziejach Towarzy

stwa, poszerzone grono osób. Oprócz członków Towarzystwa byli obecni diako
ni seminarium włocławskiego oraz przedstawiciele nauczycieli z Włocławka 
i okolic.

Prezes Towarzystwa, ks. Ireneusz Werbiński, poinformował zebranych 
o wydaniu przez Towarzystwo pierwszego tomu „Studiów Włocławskich” (uka
zał się we wrześniu 1998 r.). Jego promocja, razem z innymi publikacjami doty
czącymi Włocławka, odbyła się w Bibliotece Włocławskiego Towarzystwa 
Naukowego (PI. Wolności 20) w dniu 24 października 1998 r. o godz. 12.

Referat pt. Zagrożenia i nadzieje zawodu nauczyciela wygłosił profesor 
Aleksander Na l askowski ,  dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu M. Ko
pernika w Toruniu. Prelegenta przedstawił ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, pro
wadzący w ramach Instytutu Zakład Edukacji Chrześcijańskiej: profesor 
Nalaskowski ma w swym dorobku naukowym 12 książek i wiele artykułów; pro
wadzi autorską szkołę średnią w Toruniu. Był także inicjatorem powstania spe
cjalizacji pedagogiki chrześcijańskiej w Instytucie.

Prelegent oparł się na swoich badaniach przeprowadzonych w lutym 1997 r. 
w północnowschodnich rejonach Polski (wyniki tych badań zawarł w książce
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Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Toruń 1997). Podjęty temat 
rozwinął w trzech zasadniczych punktach: 1) charakterystyka współczesnej szkoły 
i współczesnego nauczycielstwa, 2) zagrożenia zawodu nauczyciela, 3) perspek
tywy naprawy.

W pierwszym punkcie Prelegent omówił następujące charakterystyczne ce
chy szkoły: a) szkoła działa w cyklu pokoleniowym -  za 25 lat ci, którzy obec
nie się uczą, będą nauczycielami, b) przez szkołę dokonuje się przekaz 
dziedziczenia społecznego, c) jakość szkoły zależna jest od jakości państwa („tam 
gdzie istnieje szkoła, tam istnieje państwo”), d) obecny stan szkolnictwa w Pol
sce nazwał stanem zaniedbania i omówił źródła tego zaniedbania.

Jako zagrożenia nauczycieli pracujących we współczesnej szkole (w Pol
sce jest ich około 700 tysięcy) wskazał następujące: a) szkoła jest, jak to okre
ślił, „terenem wypalenia zawodowego”; b) zauważa się zjawisko regresu 
intelektualnego nauczycieli (nazwał szkołę „terenem zainfekowanym przez re
gres”); c) to, co najbardziej interesujące, uczeń otrzymuje nie od nauczycieli, 
ale poza szkołą.

Nadzieje na poprawę w nauczycielstwie polskim Prelegent dostrzegł w: a) re
formie edukacji, jeśli nie zostanie ona zbojkotowana przez samych nauczycieli 
(a na to się zanosi); b) ustaleniu celów w edukacji, a nie tylko jej programów.

W dyskusji, którą prowadził ks. J. Bagrowicz -  z racji swej specjalizacji -  
głos zabrali: ks. Teodor Lenkiewicz, ks. Ireneusz Werbiński, ks. Henryk Posłuszny 
oraz przedstawiciele obecnych na spotkaniu nauczycieli.

Zastanawiano się nad tym, kto powinien ustalać ogólne cele edukacji (ks. Len
kiewicz). Prelegent stwierdził, że nikt nie może tego zrobić za nauczyciela. Cel musi 
wytyczyć sobie sam nauczyciel. Niestety większość nauczycieli podejmujących 
pracę nie ma żadnej wizji pracy w szkole i jej specyfiki. Ustosunkowując się do 
podnoszonej wątpliwości, czy szkoła powinna bardziej przekazywać wiadomości, 
czy też uczyć rozumienia rzeczywistości, w której żyjemy, Prelegent stwierdził, że 
jedno i drugie potrzebne jest we właściwych proporcjach.

W odpowiedzi na pytanie ks. Werbińskiego Prelegent stwierdził, że nawet 
w takich szczególnie trudnych środowiskach, jakimi są na przykład niektóre dziel
nice Włocławka, nauczyciele mają szansę nie poddać się presji środowiska, nie 
dać się przydusić, ale oddziaływać pozytywnie na nie. Ujął to bardzo dosadnie: 
„Każdy ma taki Włocławek, na jaki sobie zasłużył”.

Nawiązując do wypowiedzi ks. Posłusznego, który wiele lat pracował 
w szkolnictwie angielskim -  i odwoływał się w dyskusji do tamtejszego zwy
czaju przebywania nauczycieli w szkole poza prowadzonymi przez siebie lekcja
mi, od godz. 9 do 16 -  prelegent sugerował, że ani ciągłe siedzenie w szkole, 
ani uciekanie z niej po skończonej lekcji nie jest właściwe. Nauczyciel powi
nien przybywać w szkole w takim wymiarze czasu, w jakim jest tam potrzebny. 
Powinien też być dostępny dla uczniów, a nie wszystkie przerwy przesiedzieć 
w pokoju nauczycielskim.
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Zebranych -  większość to profesorowie lub studenci seminarium włocław
skiego -  interesowało (pytanie postawił ks. Werbiński), co Prelegent myśli 
o metodach wychowawczych w tej szczególnej szkole, ale on stwierdził, że nie 
zna na tyle wychowania w seminariach, aby poczynić jakieś konkretne uwagi, 
ale podkreślił zasadę, że każda szkoła powinna być konserwatywna, w miarę „su
rowa”, tzn. skrupulatnie egzekwować przestrzeganie prawa, które w niej obowią
zuje (regulamin szkolny).

Przedstawicieli nauczycieli interesowały bardziej konkretne zagadnienia, na 
przykład jak przeciwstawiać się pleniącemu się zwyczajowi naciskania na nauczy
cieli, także przez dyrekcje szkół, aby stawiali pozytywne oceny tym uczniom, 
którzy na takie nie zasługują. Część z nauczycieli została jeszcze po zakończe
niu spotkania, aby porozmawiać osobiście z Prelegentem.

2) 19 listopada 1998 r.
Na początku spotkania ks. prof. J. Bagrowicz przedstawił sylwetkę nauko

wą prelegenta, p. prof. Bronisława S i e m i e n i e c k i e g o ,  kierownika Zakładu 
Technologii Kształcenia w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu i rektora 
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Suwałkach.

Prelegent, posiłkując się środkami audiowizualnymi, wygłosił referat pt. 
Cyberprzestrzeń a proces wychowania. Już na wstępie zauważył, że takie sfor
mułowanie tematu wymaga sprecyzowania pojęcia „cyberprzestrzeń”. Jest to 
bowiem pojęcie wieloznaczne, za którym mogą kryć się różne treści. I tak, nie
którzy znawcy przedmiotu mówią o cyberprzestrzeni jako „przestrzeni komuni
kacyjnej tworzonej za pomocą Internetu”, bądź „przestrzeni wirtualnej kreowanej 
dzięki grafice komputerowej”. Według prelegenta można jednak pokusić się 
o podanie próby opisowej definicji cyberprzestrzeni. Byłoby to „środowisko okre
ślające przestrzeń rzeczywistą, przemieszaną z rzeczywistością wirtualną, w któ
rej abstrakcyjna symbolika jest najbardziej realnym bytem oraz tworzywem. 
Cyberprzestrzeń ma charakter nieograniczony, pozostając przestrzenią bez kon
kretnie określonego miejsca”.

Samo zjawisko zaistnienia cyberprzestrzeni i konsekwencji z tym związanych 
to sprawa ostatnich ok. 20 lat. W tych latach można bowiem zaobserwować -  
wraz z niezaprzeczalnym rozwojem technicznym -  daleko idące zmiany cywili
zacyjne. Rozwój techniki komputerowej, powstanie nowych środków społeczne
go przekazywania myśli (Internet, poczta elektroniczna), przyczyniły się 
niewątpliwie do przyśpieszenia procesu tzw. globalizacji. Zasoby wiedzy ludz
kiej ciągle się powiększają, zwiększa się też łatwość dotarcia do różnego rodza
ju informacji. Powstają nowe sposoby przetwarzania informacji. Wymienione 
powyżej zjawiska mają oczywiście ogromny wpływ na szeroko rozumianą kul
turę. Tworzy się nowy typ człowieka medialnego. Uzasadnione jest więc pyta
nie: czy i jak rozwój technologiczny (szczególnie w sferze gromadzenia,
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przetwarzania i przekazywania informacji) przyczynia się do przemiany proce
sów myślowych zachodzących w ludzkim mózgu, a co za tym idzie -  także do 
specyficznych działań podążających za tego typu myśleniem.

Prelegent, podkreślając niewątpliwe korzyści, jakie stały się udziałem czło
wieka w związku z technologicznym i informacyjnym rozwojem (m.in.: posze
rzenie horyzontów myślowych, polepszenie możliwości uczenia się -  szczególnie 
w zakresie ilościowego przyswajania sobie informacji itp.), wskazał także na cały 
szereg zagrożeń związanych z „cyberprzestrzenią”. Do najbardziej typowych 
zaliczył: 1) ograniczenie możliwości refleksyjnego i krytycznego myślenia, 2) brak 
kontroli przepływu informacji pod kątem jej moralnego i etycznego waloru,
3) możliwość niekorzystnego stymulowania procesami myślowymi, a co za tym 
idzie działania na podświadomość oraz 4) brak czasu wynikający z wielogodzin
nego przesiadywania przed ekranem komputera.

Prelegent odwołał się do swoich badań nad sytuacją w rodzinach, w których 
pojawiły się komputery. Z pozytywnych objawów daje się początkowo zauwa
żyć pewną konsolidację rodziny wokół komputera (brak jednak tzw. badań 
podłużnych nie pozwala stwierdzić, jak długo to trwa); z negatywnych -  elimi
nowanie przez komputer osobistych kontaktów członków rodziny między sobą, 
ograniczanie tzw. czasu ludzkiego.

W dyskusji, którą prowadził ks. Jerzy Bagrowicz, zabrali głos, zasadniczo 
w formie pytań skierowanych do Prelegenta: ks. Mieczysław Łaszczyk, ks. Ire
neusz Werbiński, ks. Henryk Posłuszny, ks. T. Lewandowski, p. Dariusz Gulcz 
(Lipno).

W odpowiedzi na pytanie, jak ocenić nowy sposób przekazywania infor
macji w stosunku do tradycyjnego (ks. M. Łaszczyk), prelegent stwierdził, 
że technologii informacyjnej zatrzymać się nie da i nie należy próbować jej 
ograniczać. Wręcz przeciwnie, trzeba możliwie szybko wprowadzić ją do szko
ły. Nie należy jednak dopuszczać do działań technokratycznych. Na pierwszym 
miejscu należy stawiać aspekt wychowawczy. Trzeba dbać o to, aby były to 
programy uwzględniające nasz krąg kulturowy, a więc najlepiej, gdyby były 
robione w Polsce.

Po bliższe informacje na ten temat odesłał do swoich publikacji (m.in. Kom
puter w edukacji, wyd. 3, Toruń 1998), które przekazał w darze do biblioteki 
seminaryjnej.

Prelegent stwierdził (odpowiadając na pytanie ks. Werbińskiego), że w se
minariach duchownych prezentacja multimedialna powinna być stosowana. Jeśli 
tego nie ma, można stracić kontakt z młodym człowiekiem, który na co dzień 
tymi środkami się posługuje.

Odnośnie do pytania o tzw. biokomputery (ks. I. Werbiński), stwierdził, że 
następuje tu głębokie wejście w strukturę ludzkiego mózgu, co może być bardzo 
niebezpieczne. Szczególnie częstotliwości poniżej progu widzialności i słyszal
ności, jako niekontrolowalne, mogą prowadzić do zmian w osobowości.
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Prelegent zgodził się zasadniczo z sugestią ks. H. Posłusznego, że „siła du
cha” ułatwia opieranie się negatywnym oddziaływaniom środków przekazu, 
ale zauważył, że niewiele jest takich osób. Dlatego tak ważne jest uzmysławia
nie młodemu człowiekowi mechanizmów działania masmediów.

Na podniesioną przez ks. T. Lewandowskiego wątpliwość, czy w epoce tech
nicznych form przekazywania informacji ludzie będą jeszcze chcieli słuchać ży
wego słowa, którym posługują się kapłani w kaznodziejstwie, profesor 
odpowiedział, że na żywe słowo zawsze będzie zapotrzebowanie, bo w wycho
waniu najważniejszy jest kontakt człowieka z człowiekiem. Dobrze jest jednak 
przy posługiwaniu się żywym słowem, dla większej skuteczności, uwzględniać 
kontekst kulturowy (w tym wypadku technologię informacji) grupy, do której 
przemawiamy.

Prelegent zgodził się z oceną p. Dariusza Gulcza, który w zachowaniu dzie
ci widzi odzwierciedlenie sposobów zachowań oglądanych na filmach, a odno
śnie do szkolenia w zakresie informacji multimedialnej nauczycieli odwołał się 
do prowadzonych przez siebie warsztatów komputerowych dla nauczycieli i ba
dań. Sugerował, że należałoby szkolić nauczycieli raczej stopniowo, a nie wszyst
kich od razu.

Ks. Bagrowicz, kończąc dyskusję, wskazał na potrzebę uświadamiania ro
dzicom, jakie prawa im przysługują w zakresie wyboru programów dla swoich 
dzieci, aby łatwiej mogli się organizować i „wymuszać” poszanowanie dla nich.

3) 28 stycznia 1999 r.
Referat pt.: Edukacja polska w perspektywie wejścia Polski do Unii Euro

pejskiej wygłosił tym razem wykładowca naszego Seminarium, ks. prof. Jerzy 
B a g r o w i c z .  Już na samym wstępie podkreślił aktualność i kontrowersyjność 
podejmowanego przez niego zagadnienia. Ze względu na powagę i zakres wpro
wadzanych reform rodzi się w polskim społeczeństwie wiele uzasadnionych obaw. 
Prelegent zastrzegł się, iż referat stanowi tylko pobieżną próbę naszkicowania 
i przybliżenia zebranym całego kompleksu reform oświatowych podejmowanych 
obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Swój referat prelegent podzielił na trzy zasadnicze części: 1) Podstawowe 
założenia edukacyjne Unii Europejskiej w świetle Białej Księgi kształcenia 
i doskonalenia; 2) Główne założenia reformy systemu edukacji w Polsce; 3) Na
dzieje, obawy i zastrzeżenia związane z reformą. Tekst referatu opublikowany 
jest w tym tomie „Studiów Włocławskich” (s. 51-68).

W dyskusji, jaka rozwinęła po referacie, głos zabrali : ks. K. Konecki, 
ks. M. Łaszczyk, ks. H. Posłuszny, ks. S. Olejnik, p. M. Glazik, ks. T. Lewan
dowski, p. dyr. Edward Kacprzak oraz prelegent, ks. J. Bagrowicz.

Ks. K. Konecki zadał pytanie o zakres znajomości w polskim społeczeństwie 
Białej Księgi. Okazuje się bowiem -  co potwierdził prelegent -  że dokument ten,
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zawierający główne wytyczne dotyczące modelu kształcenia w Unii Europejskiej, 
nie jest znany w wystarczającym stopniu nawet w samym MEN-e. Rodzić się 
może uzasadniona obawa, iż celowo nie upowszechnia się treści tegoż dokumentu, 
ze względu na pewną jego niespójność z tradycyjnym modelem kształcenia 
i wychowania w polskim społeczeństwie. Tymczasem nie zrozumie się zasadni
czych linii reformy edukacji bez odwołania się do niego. Ponadto -  co zauważył 
ks. M. Łaszczyk -  w referacie prelegenta była mowa o tym, iż Biała Księga 
pomija zasadniczy -  jak się wydaje -  dla procesu wychowania problem aksjolo
gii. Każda reforma, która bezpośrednio dotyczy człowieka i jego funkcjonowa
nia w społeczeństwie, a tym bardziej reforma edukacji, powinna opierać się na 
jasnym systemie wartości. Rodzi się więc konieczność pogłębionej dyskusji ak
sjologicznej i antropologicznej, która pomogłaby odpowiedzieć na pytanie: jakiego 
człowieka chcemy wykształcić i wychować? Prelegent wskazał w dyskusji po
nadto, iż sam dokument został opracowany przez środowiska liberalne, raczej 
stroniące od dyskusji aksjologicznych.

Ks. H. Posłuszny, powołując się na swoje angielskie doświadczenia, usiło
wał wskazać, że istota każdej reformy zasadza się nie tyle na zmianie struktur 
nauczania, co raczej zmianie nastawienia samych ludzi zaangażowanych w pro
ces kształcenia i wychowania. Zauważył, iż w pluralistycznym społeczeństwie nie 
uniknie się różnych modeli wychowania, opierających się na także różnych sys
temach aksjologicznych. Nie należy więc bać się panicznie reform, widząc w nich 
jedynie zagrożenie dla tradycyjnych wartości.

Ks. Stanisław Olejnik wskazał na konieczność poszanowania przez 
twórców reformy lokalnych tradycji, jakie wypracowało w tej kwestii polskie 
społeczeństwo. Zauważył także -  jak i inni dyskutanci -  iż uczenie w naszych 
szkołach zostało często niestety sprowadzone jedynie do procesu dydaktyzacji, 
bez wystarczającego akcentu położonego na integralne wychowanie młodego 
człowieka.

Pan M. Glazik podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami z podejmo
waną w Polsce reformą systemu oświaty. Zauważył przede wszystkim, że sama 
reforma jest „niedoinformowana”. Ten brak rzeczowej informacji występuje nie
mal na każdym szczeblu. Ponadto -  odwołując się do wcześniejszych wypowie
dzi dyskutantów -  stwierdził, iż przy okazji wprowadzania reformy oświaty 
dostrzega się pewien brak całościowej wizji rozwoju państwa. Ponadto ograni
czona w swoim zakresie polityka prorodzina (a raczej aktualny jej brak) nieko
rzystnie wpływa na zharmonizowanie całości działań edukacyjnych.

Ks. T. Lewandowski, odwołując się z kolei do swoich niemieckich doświad
czeń, zauważył iż nasze szkolnictwo cechuje się brakiem szerokiego spojrzenia 
na świat. Chodzi tutaj raczej o podanie i przyswojenie jak największej porcji 
informacji, bez jednoczesnego uczenia, co z tą informacją uczynić dalej. Tym
czasem szkoła powinna uczyć, jak należy rozumieć świat, jak w nim żyć, jak 
odpowiadać na nowe wyzwania?
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4) 22 kwietnia 1999 r.
Można powiedzieć, że ten dzień zapisał się w historii Towarzystwa jako 

„dzień misyjny”. Mieliśmy bowiem okazję gościć w murach naszej Uczelni trzech 
misjonarzy: ks. Jana Sa l amona  z Białorusi oraz ks. Mariana Ko ł a c k i e g o  
i ks. Krzysztofa Gr a bs k i e go  z Zambii.

Pierwszy z nich wygłosił referat pt. Kościół na Białorusi na progu 
III tysiąclecia. Referat ten został zamieszczony w niniejszym tomie „Studiów” 
(s. 229-241).

Bezpośrednio po referacie głos zabrał ks. Marian Kołacki. Podzielił się on 
swoimi doświadczeniami z pracy misyjnej w Zambii (od 1982 r.). Na wstępie do
konał on krótkiego wprowadzenia w historię chrześcijaństwa na Czarnym Konty
nencie. Podzielił ją na cztery zasadnicze okresy: 1) okres starożytności 
chrześcijańskiej z bujnym rozwojem Kościoła w Afryce Północnej, 2) XV-XVI w. 
z działalnością misyjną Portugalczyków, 3) „czasy nowożytne” Afryki, rozpoczy
nające się podróżą misyjno-badawczą D. Livingstona (1813-1873), 4) okres zapo
czątkowany Synodem Biskupów dla Afryki (1996 r.).

Ks. Kołacki dokonał rozróżnienia terminologicznego pomiędzy „adaptacją” 
a „inkulturacją”. Według niego dotychczasowe próby tzw. inkulturacji nosiły 
raczej znamiona adaptacji pewnych elementów rodzimej kultury afrykańskiej do 
całokształtu chrześcijańskiego orędzia i kultury. Rok 1994 i następne, z tragicz
nymi wydarzeniami w Rwandzie i Burundi, pokazały, jak mało chrześcijaństwo 
zdołało się zakorzenić w świadomości Afrykańczyków. Według prelegenta czę
ściową winę za to może ponosić dosyć powściągliwa działalność misyjna Ko
ścioła, nie biorąca do końca pod uwagę specyfiki i odmienności kulturowej 
tamtejszych narodów. Wyraził on nadzieję, że wraz z Synodem Biskupów dla 
Afryki zakończył się czas „adaptacji” i rozpocznie się czas prawdziwej „inkultu
racji”. Ta ostatnia pozostaje bowiem ciągle niespełnionym postulatem.

Misjonarz z Zambii zapoznał także zebranych ze strukturą organizacyjną 
Kościoła, w którym pracuje, oraz podzielił się ciekawszymi momentami, jakie 
niesie ze sobą praca na Czarnym Lądzie.

5) 6 maja 1999 r.
Tego dnia obrady Towarzystwa miały charakter otwartego „małego sympo

zjum”, na które zaproszono także wszystkich alumnów naszego Seminarium. 
Wprowadzenia dokonał ks. Rektor Wojciech Hanc. Referat pt. Ks. Adam Jan
kowski -  profesor filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku, z racji 
przypadającej 16 maja br. 50 rocznicy śmierci ks. Jankowskiego, wygłosił ks. 
Zdzisław Pawl ak.  Prelegent przedstawił treść referatu w trzech punktach: 
1) Przygotowanie do pracy naukowo-dydaktycznej, 2) Praca dydaktyczna we wło
cławskim seminarium duchownym, 3) Osiągnięcia w pracy naukowej. Referat 
wydrukowany jest w całości w tym tomie „Studiów Włocławskich” (s. 363-376).
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Ks. profesor w charakterystyczny dla siebie, barwny i nie pozbawiony ele
mentów humorystycznych sposób przedstawił sylwetkę ks. Adama Jankowskie
go (ur. 24 XII 1884 -  zm. 16 V 1949), wieloletniego profesora filozofii 
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Po ukończeniu studiów 
seminaryjnych naszej Alma Mater odbył on w latach 1909-1912 dalsze studia 
specjalistyczne w zakresie filozofii chrześcijańskiej na Wyższym Instytucie Filo
zoficznym Uniwersytetu w Louvain, uwieńczone doktoratem. Przez długie lata 
(1915-1949) wykładał filozofię w Seminarium Duchownym we Włocławku. 
W swoich wykładach propagował filozofię neotomistyczną. Był to tzw. tomizm 
lowański. Zwracał szczególną uwagę na najnowsze osiągnięcia nauk przyrodni
czych oraz na ich wykorzystanie w filozofii.

Ks. Jankowski nie pozostawił po sobie wielu prac (9 rozpraw i artykułów 
oraz 48 recenzji). To jednak, co publikował odznacza się oryginalnością, samo
dzielnością myśli i dojrzałością oraz precyzją logiczną i terminologiczną. Wiele 
jego tekstów to bardzo wnikliwe i rzetelne recenzje dzieł zasadniczo filozoficz
nych, wywołujące często na łamach „Ateneum Kapłańskiego” polemiki ze stro
ny ich autorów.

Po referacie zabrał głos ks. Ireneusz Werbiński, prezes Towarzystwa. Ponie
waż było to ostatnie spotkanie w tym roku akademickim, dokonał on podsumo
wania całorocznej działalności i podziękował wszystkim prelegentom i członkom 
Towarzystwa za wkład w jego działalność. Poinformował także, że zebrano już 
i opracowano materiały do drugiego tomu „Studiów Włocławskich”.

Ze względu na okolicznościowy charakter spotkania zrezygnowano z formal
nej dyskusji, a ograniczono się do pytań i uzupełnień.

Ks. Wojciech Frątczak, nawiązując do artykułu ks. Jankowskiego Tytuł 
i nazwa ksiądz, który zaraz po opublikowaniu wywołał ostrą polemikę, szcze
gólnie ze strony protestantów, sugerował, że jednak ks. Jankowski miał rację re
zerwując tytuł ksiądz jedynie do duchownych katolickich, ponieważ duchowni 
innych wyznań od początku, z pogardy, odżegnywali się od tego tytułu, używa
jąc dla odróżnienia od duchownych katolickich innych tytułów, np. protestanci 
tytułu pastor.

Ks. Kazimierz Rulka postawił trzy pytania: 1) Kartezjusz (w liście do 
Voetiusa) napisał: „Co do filozofii (...) to nie ma nic bardziej chwalebnego, niż 
być w niej nowatorem”; czy w publikacjach i dydaktyce ks. Jankowskiego 
można zauważyć jakieś elementy nowatorstwa? 2) Mówiono często o rzetelno
ści i punktualności ks. Jankowskiego; czy filozofowie mają może jakąś szcze
gólną predyspozycję do takiej postawy? 3) Ks. Jankowski miał zamiłowanie do 
różnorodnego piękna i próbował je nawet utrwalać (pozostały na przykład pi
sane na karteczkach próbki poetyckie), działalność artystyczną na większą ska
lę zauważamy także u niektórych innych filozofów; czy może jest jakiś 
szczególny związek tych dziedzin, który popycha niektórych myślicieli do ich 
łączenia w teorii i praktyce?
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W odpowiedzi prelegent zaznaczył, że nowatorstwo można rozumieć różnie. 
Ks. Jankowski nie był nowatorem w znaczeniu tworzenia nowych systemów fi
lozoficznych, ale był w jakimś stopniu nowatorem przez przenoszenie na grunt 
polski zachodnich nurtów filozofii scholastycznej, a także przez wprowadzanie 
nowych metod nauczania filozofii w seminarium włocławskim, np. organizowa
nie dysput filozoficznych oraz ćwiczeń, na których czytano i analizowano dzieła 
klasyków filozofii (św. Tomasza, Kartezjusza).

Stwierdzenie to dało podstawę do odpowiedzi na później postawione pyta
nie ks. Ireneusza Werbińskiego, czy ks. Jankowski był znaczącym profesorem 
w seminarium włocławskim. W świetle powyższego, na pewno tak.

Jeżeli chodzi o takie cechy jak rzetelność i punktualność, to należy stwier
dzić, że niektórzy filozofowie rzeczywiście nimi się wyróżniali, np. punktualność 
Kanta przeszła do anegdoty. U niektórych filozofów bywało jednak pod tym 
względem różnie. Prawda i piękno na pewno są ze sobą powiązanie. Pewnie 
dlatego niektórzy filozofowie nie ograniczali się do teoretycznego zgłębiania obok 
prawdy także różnych przejawów piękna, ale podejmowali próby jego utrwale
nia. Nie było to jednak zasadą.

Ks. Rektor Wojciech Hanc pytał, czy wiadomo, dlaczego ks. Jankowski jako 
profesor seminarium nie został pochowany, zgodnie z miejscowym zwyczajem, 
na cmentarzu włocławski, ale w Pabianicach. Stwierdzono, iż zadecydowały 
o tym prawdopodobnie silne więzi ks. Jankowskiego z rodzinnymi Pabianicami.

*  *  *

W bieżącym roku akademickim dwaj członkowie Towarzystwa uzyskali 
wyższe stopnie naukowe. Ks. Witold Kujawski, po przedstawieniu na Wydziale 
Nauk Społecznych i Historycznych Akademii Teologii Katolickiej pracy pt. Ko
ścielne dzieje Sieradza (Włocławek 1998) i kolokwium habilitacyjnym w dniu
14 grudnia 1998 r., uzyskał stopień doktora habilitowanego, który następnie zo
stał zatwierdzony przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną. Ks. Antoni Poniński
15 kwietnia 1999 r. uzyskał doktorat na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego, z zakresu teologii moralnej, na podstawie pracy Sakrament 
pokuty w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1918-1939, pisa
nej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Greniuka.

Trzech członków Towarzystwa opublikowało znaczące prace naukowe. 
Ks. prof. Stanisław Librowski opublikował kolejny tom Inwentarza realnego do
kumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne (t. 7: 
Indeksy, Włocławek 1999), a ks. prof. Stanisław Olejnik dwa tomy podręcznika 
teologii moralnej pt. Powołanie chrześcijańskie (t. 1: Teologia moralna funda
mentalna, Włocławek 1998; t. 2: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 
1999). Ks. dr Tomasz Kaczmarek, jako postulator procesu beatyfikacyjnego 
męczenników za wiarę z okresu II wojny światowej, przygotował czterotomowe 
wydanie akt tego procesu (Citta del Vaticano 1997).

opracował ks. Roman Małecki
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