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OMÓWIENIA I RECENZJE

Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane K się
dzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk, Towarzystwo Naukowe Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, ss. 737
Wśród elity współczesnych polskich myślicieli zajmujących się dziedziną filozofii znaj
duje się niewątpliwie ks. Stanisław Kowalczyk, kapłan diecezji sandomierskiej, dyrektor
Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL (1984-1990), dziekan
Wydziału Nauk Społecznych KUL (1990-1993), kierownik Katedry Filozofii Społecznej
KUL (od 1984), rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1992-1995),
autor licznych prac z zakresu filozofii Boga, filozofii człowieka, filozofii społecznej, filo
zofii kultury, czołowy przedstawiciel filozofii klasycznej nurtu augustyńsko-tomistycznego, otwartego na myśl współczesną.
W roku 2004 przypadły dwie ważne rocznice w jego życiu: 40-lecie pracy naukowej
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i 50-lecie świeceń kapłańskich. Te piękne jubile
usze stały się okazją do uczczenia osoby Jubilata wydaniem zasobnej Księgi pt. F ilo zo fia
p o ch ylo n a n a d c zło w ie k iem , przygotowanej przez pracowników Instytutu Socjologii KUL,
przyjaciół i uczniów. Na początku Księgi umieszczony jest List Ojca Świętego Jana Pawła
II, w którym czytamy: „Pragnę serdecznie pogratulować 40-lecia pracy dydaktyczno-na
ukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a jednocześnie podziękować za tyloletnią służbę na tej Uczelni, która zawsze starała się być wierna Papieżowi i nauczaniu Ko
ścioła. Zapewniam o mej duchowej łączności w dziękczynnych modlitwach za 50-lecie
Kapłaństwa, które będzie obchodził Czcigodny Jubilat 19 grudnia 2004 r. Dziękując za
wszelkie dobro, jakie stało się owocem Jego kapłańskiej posługi, życzę serdecznie, aby
Pan Jezus nadal wspierał swą łaską i pozwolił jeszcze długie lata cieszyć się dobrym zdro
wiem i osiągnięciami dydaktyczno-naukowymi”. Słowa gratulacji i życzeń przesłali tak
że: abp Stanisław Dziwisz, biskup sandomierski Andrzej Dzięga i ks. prof. Stanisław Wilk,
rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Księga ma klasyczny układ ksiąg jubileuszowych. W pierwszej części znajduje się tekst
charakteryzujący filozoficzną twórczość księdza Jubilata. Jego autorem jest Christoph
Hoefler, dr filozofii pracujący w Niemczech. Następnie znajdujemy bibliografię podmio
tową i przedmiotową ks. Kowalczyka oraz wykaz prac doktorskich i magisterskich napi
sanych pod jego kierunkiem. Prace pozostałych autorów zostały pogrupowane w trzy dzia
ły: C z lo w ie k ( ss. 105-310), S p o łeczeń stw o (ss. 311-567) oraz B óg - R elig ia , (ss. 569-735).
W sumie, w tych działach, znajdujemy teksty 46 autorów. Wśród nich są prace obcoję
zyczne, głównie w języku angielskim. Wszystkie zamieszczone artykuły posiadają obco
języczne streszczenia. Zespołowi redakcyjnemu należy pogratulować wydania tak obszer
nego dzieła, w którym partycypują znani i znakomici przedstawiciele myśli filozoficznej
i społecznej z kraju i zza granicy, zaś Księdzu Jubilatowi, uhoronowanemu tą Księgą, wy
rażamy słowa szczerego uznania dla jego tak erudycyjnej i bogatej twórczości i życzymy
wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II cieszenia się jeszcze długie lata dobrym zdro
wiem i osiągnięciami dydaktyczno-naukowymi.
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