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cy, praw i obowiązków ludzi pracy oraz wychowanie do pracy; 8) Prymasowskie oceny 
życia społeczno-gospodarczego.

Warto dodać, że w kilku parafiach księża proboszczowie starali się spotkania tema
tyczne z okazji Dni Kultury wzbogacić lub połączyć z lokalnymi uroczystościami para
fialnymi. Należy też podkreślić na ogół dobrą, a często bardzo dobrą i życzliwą współpra
cę księży proboszczów z organizatorami Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Frekwencja parafian w spotkaniach kształtowała się najczęściej w granicach od kilku 
do kilkudziesięciu osób. Słuchaczy przyciągały najbardziej określone tematy lub znane 
nazwiska prelegentów, lecz również nie omijali nowych twarzy.

Dla poinformowania mieszkańców Wrocławia o szczegółowej tematyce Dni Kultury 
Chrześcijańskiej przygotowano -  podobnie jak w latach poprzednich -  programy w licz
bie ponad 2000 egzemplarzy, a także kolorowe plakaty z dobrze dobraną sylwetką Księ
dza Prymasa Tysiąclecia.

Na zakończenie tej informacji należy wyrazić serdeczne podziękowanie księżom pro
boszczom parafii i objętych programem XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej za współpra
cę z organizatorami, autorowi plakatu za pomysłowy, a zarazem staranny jego wkład do 
tego przedsięwzięcia. Również podziękowania należą się grupie kleryków z Metropolital
nego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu za sprawną dystrybucję mate
riałów informacyjnych do poszczególnych parafii.

Zygmunt Gałdzicki

Sympozjum w pierwszą rocznicę śmierci

Dzieje teologii, w tym także teologii moralnej, wiążą się z określonymi ośrodkami na
ukowymi, zwłaszcza z uniwersytetami i wydziałami teologicznymi. Jeśli jednak chce się do 
końca poznać wartość i znaczenie danego ośrodka teologicznego, nie można zapomnieć, że 
chodzi tu zawsze o dorobek konkretnych osób, które dane środowisko naukowe tworzą. 
Tworzą zresztą nie tylko poprzez swoje badania naukowe, poprzez konkretne osiągnięcia -  
także w dziedzinie dydaktyki, ale też poprzez swoją osobowość, poprzez -  nie dający się 
opisać klimat, który sprawia, że ma się poczucie uczestnictwa w czymś, co przekracza ramy 
naukowego dyskursu -  napisano przed pięcioma laty we wprowadzeniu do Księgi pamiąt
kowej ofiarowanej Księdzu Profesorowi Sewerynowi Rosikowi w 65. rocznicę urodzin.

Wieloletni związek Księdza Profesora Rosika z KUL-em przerwała śmierć. Pozostał 
on jednak żywą postacią w sercach i pamięci swoich studentów i profesorów. W pierwszą 
bowiem rocznicę jego śmierci Instytut Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
beskiego zorganizował w dniu 17 października 2001 roku sympozjum pod tytułem Ksiądz 
Profesor Seweryn Rosik — teolog sumienia. Naszą uczelnię reprezentowali ks. dr T. Reroń 
i ks. dr A. Szafulski.

Otwarcia Sympozjum dokonał ksiądz dziekan prof. dr hab. Gabriel Witaszek. Wygło
szono cztery referaty. Pierwszy z nich, zatytułowany Teologia moralna w Katolickim Uni
wersytecie Lubelskim do czasu Soboru Watykańskiego II przedstawił ks. prof. dr hab. Fran
ciszek Greniuk. W referacie tym autorowi chodziło o pokazania tła historycznego, historii 
teologii moralnej na KUL-u, na którym dopiero stają się bardziej czytelne dokonania Księ
dza Rosika.
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Referat drugi, wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Anzelma Weissa, zatytułowany Ksiądz 
Profesor Seweryn Rosik -  człowiek sumienia ukazał Księdza Profesora, jako człowieka 
odznaczającego się licznymi walorami umysłu i serca. W swych bowiem badaniach na
ukowych objawił nie tylko swoją ogromną erudycję, rozpiętość tematyczną i rozmach 
pisarski, ale nade wszystko twórcze podejście do dawnych i nowych problemów z dzie
dziny moralności. Z innych licznie przytoczonych w referacie faktów i ciekawostek do
tyczących życia Księdza Profesora, warto wspomnieć, że w latach okupacji, pracując 
w Urzędzie Pocztowym w Krotoszynie był kurierem książek polskich, szczególnie 
Ogniem i mieczem.

W dalszej kolejności głos zabrał ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski. Przedstawił 
on Koncepcję sumienia Księdza Profesora Seweryna Rosika. W rozważaniach o sumieniu 
nie chodziło Księdzu Rosikowi jedynie o określenie samej istoty sumienia i jego typolo
gię, ale także o różne aspekty jego formacji, o jego funkcję aplikatywną, o jego odniesie
nie do obiektywnego porządku moralnego i jego rolę w odczytywaniu sytuacji moralnej, 
w jakiej znajduje się dany człowiek. Warto zaznaczyć, że rozpatruje on tę problematykę 
zawsze w szerszym kontekście całej antropologii chrześcijańskiej. Samo zaś sumienie uj
muje jako sanktuarium spotkania i dialogu, które spełnia rolę osobotwórczą.

I wreszcie ostatni wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny. Nosił on tytuł: 
Chrześcijański sytuacjonizm etyczny? Próba odpowiedzi Księdza Profesora Seweryna 
Rosika. Referent wykazał, iż Ksiądz Profesor Rosik wyraźnie odrzuca skrajny sytuacjo
nizm etyczny. Proponuje zaś roztropnościowe ujęcie sytuacjonizmu etycznego. Punktem 
jednak wyjścia do takiego roztropnościowego podejmowania decyzji jest jasne i wyraźne 
poznanie zasad moralnych. Dopiero na tej podstawie może się dokonać aplikacja do kon
kretnej sytuacji moralnej.

Wyraźnym akcentem kończącym sympozjum była Msza św. w intencji śp. Ks. Prof. 
Seweryna Rosika w Kościele Akademickim.

ks. Andrzej Szafulski

II Dni Interdyscyplinarne w Olsztynie

Zakład Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko- 
-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował w dniach 12-14 listopada 2001 r. II Dni Interdy
scyplinarne poświęcone agresji, przemocy i użyciu siły w świetle nauk empirycznych i 
humanistycznych. Sympozjum to zgromadziło licznych uczestników z wielu polskich śro
dowisk uczelnianych. PWT reprezentował ks. dr Andrzej Szafulski.

W pierwszym dniu wygłoszono pięć referatów. Pierwszy z nich „w spojrzeniu genety
ka” dr Cezary Zekanovvski szukał odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje gen kryminalisty?· 
Następnie prof. Jerzy Vetulani w referacie: Neurobiologia agresji mówił o „fenomenie 
agresji w świetle biochemii fizjologii mózgu”. Przemoc a ewolucja. K. Lorenz i jego eto- 
logia to kolejny przedmiot rozważań przedstawiony przez ks. dr Jana Guzowskiego. Z ko
lei zaś profesor Anna Gałdowa w referacie Psychologia przemocy pochyliła się nad po
trzebą sformułowania psychologicznej teorii przemocy. Pierwszy dzień obrad zakończyło 
wystąpienie prof. Marii Braun-Gałkowskiej. Pani Profesor referat zatytułowany Piekło za 
sielankową fasadą poświęciła rozważaniom „przemocy w rodzinie”.


