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działań -  należy się zastanowić, jakie filozoficzne kierunki sprzyjają rozwojowi 
wszechstronnie pojmowanej kultury, która prawidłowo kształtuje ludzkie życie. 
Jestem solidarny w tej kwestii z treścią pisma, które do uczestników VI Polskiego 
Zjazdu Filozoficznego w Toruniu przesłał profesor Stefan Swieżawski (nb. stało się 
szczęśliwie, że tekst tego pisma został zamieszczony w Filozoficznej Gazecie Zjazdowej, 
S.4). Mam więc na myśli kierunki filozoficzne, w  których uprawia się metafizykę czyli 
filozofię bytu i związaną z nią filozoficzną teorię człowieka czyli filozoficzną 
antropologię.

Wśród tego rodzaju kierunków znajduje się tomizm. W iadomo, że jego zaletą jest 
realizm znamionujący zarówno metafizykę, jak  i teorię poznania. Współcześni jednak 
filozofowie będący rzecznikami tomizmu powinno przejąć się tym, co w toku obrad 
toruńskiego Zjazdu było stwierdzone o nieodzownej potrzebie jasności w naukowym 
uprawianiu filozofii.
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Pierwsze, organizacyjnie spotkanie Koła odbyło się 5 października. Dotychczasowy 
przewodniczący T. Tomaszewski przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej działal
ności. Następnie dokonano wyboru Zarządu Koła. Ponownie przewodniczącym 
został T. Tomaszewski, skarbnikiem A. Salomonik, sekretarzem zaś E. Wolska. 
Opiekunem Koła, jak w roku poprzednim, byl ks. prof. Kazimierz Kloskowski. Na 
zebraniu wysunięto postulat cyklicznych spotkań, na których omawiane byłyby 
aktualne problemy współczesnej nauki i filozofii oraz zachodzących między nimi 
relacji.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 25.10.1994 r. ks. mgr Mirosław Przechowski wygłosił 
referat pt. Koncepcja porządku w ujęciu prof. A. Augustynka.

Natomiast 20.12.1994 r. kadra profesorska i studenci specjalności filozofii przyrody 
spotkali się na zorganizowanym przez Koło -  opłatku Bożonarodzeniowym.

Oprócz wyżej wymienionych spotkań członkowie Koła uczestniczyli w wyjaz
dowych seminariach i sympozjach organizowanych przez inne ośrodki naukowe. 
Jednym z nich byl wyjazd na Seminarium przygotowane w Krakowie przez PAT 
w dniach 20-21.03.1995 r. na temat: Nowa Teologia. Głównym gościem tegoż 
seminarium był prof. P.F. Hodgson, fizyk z Corpus Christi College z Oxfordu. Podjął 
on próbę, w swoich wystąpieniach, wskazania na możliwość konsolidacji nauki 
i filozofii w rozstrzyganiu kwestii kosmologicznych i etycznych.

Z kolei w dniach 20-23.04.1995 r. została zorganizowana wyjazdowa sesja naukowa 
w Olecku (szczegółowe omówienie -  zob. odrębne sprawozdanie w poprzednim 
numerze). Uczestnikami tegoż spotkania byli: ks. prof. К . Kloskowski, ks. prof. J. 
Dołęga, pani dr hab. A. Latawiec, pani dr A. Lemańska oraz studenci III, IV, V roku 
filozofii przyrody. W ramach tej sesji, której tematem była problematyka biologicz
nych, filozoficznych i bioetycznych aspektów życia zostały wygłoszone referaty 
przygotowane przez uczestników.

Innym jeszcze z wyjazdowych spotkań było sympozjum popperowskie, zorganizowa
ne w Krakowie w dniach 11-12.05.1995 r. przez Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych. 
Głównym tematem tegoż sympozjum była próba znalezienia przez jego uczestników 
wspólnej płaszczyzny refleksji i porozumienia pomiędzy fizykami i filozofami.

25 maja odbyło się ostatnie spotkanie Koła, podczas którego podzielił się swoimi 
refleksjami na temat zagadnienia eutanazji -  ks. dr T. Biesaga. Dyskusja koncent



rowała się na próbie oceny postawy etyczno-moralnej osoby lekarza, decyzji 
zainteresowanej osoby oraz norm prawnych. Podkreślono różnicę pomiędzy eutanazją 
legalną i eutanazją dobrowolną. N adto przedstawiono argumenty zwolenników 
i przeciwników dopuszczalności obu form eutanazji.

Ustalono, że pierwsze posiedzenie Koła w nowym roku akademickim odbędzie się 
w październiku.


