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Nie do przecenienia jest zwłaszcza to, że Profesor Gogacz inspirował i twórczo uczestniczył 
w pracach Instytutu Nauk Humanistycznych WAT, głównie działałności dydaktyczno- 
naukowej Zakładu Etyki. Nauczyciele akademiccy są Mu głęboko wdzięczni za nowe, wielkie 
problemy filozoficzne i etyczne poruszane na zebraniach naukowych Instytutu i -  zwłaszcza -  
Zakładu, za pogłębienie zagadnień mądrości, prawdy i dobra.

Dużo dobrego wynikło z Pana, Profesorze, wysiłków i jeszcze dużo może wyniknąć. Życzę 
Panu przeto jeszcze wielu lat owocnej pracy, zdrowia i sił oraz dalszych sukcesów i satysfakcji 
z działalności na niw ie nauki i kultury.

Za wszystkie dokonania, za bezcenną współpracę i za twórczy wysiłek bardzo serdeczenie 
z całego serca dziękuję i z najwyższą przyjemnością informuję o odznaczeniu Pana Profesora 
medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, o krórego przyjęcie proszę w imieniu ministra 
Obrony Narodowej. W inszując gorąco proszę też o przyjęcie od nas, w podzięce za włożone 
serce i za szczególne zasługi dla Uczelni, skromnego medalu watowskiego.
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Wyrazy głębokiego szacunku kieruję do Pana Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, 
pana gen. dyw. prof, dra hab. Andrzeja Ameljańczyka oraz do Pana Proretora WAT prof, dra 
hab. W ojciecha Przetakiewicza. Podobne wyrazy szacunku kieruję do Pana Dyrektora Instytutu 
Nauk Humanistycznych, dr hab. Kazimierza Łastawskiego oraz do Kierownika Zakładu Etyki 
Pana płk. dr Janusza Urbańskiego. Do tego Zakładu dzięki zaproszeniu ze strony Pana płk. 
Janusza Urbańskiego powołały mnie pięć lat temu W ładze WAT, abym wykładał podchorążym 
naukę o postępowaniu moralnym.

Jest to postępowanie człowieka, naznaczone jego rozumnością i wolnością, gdyż rozum 
i wolna wola są podstawą szlachetnego ludzkiego postępowania. Z  racji rozumności i wolnoś
ci człowiek jako  realnie istniejący byt jednostkowy jest osobą i kieruje się do prawdy i dobra. 
W ierność praw dzie i dobru jest wyróżniającą człowieka jego duchową elegancją, która prze
jaw ia się w mądrości.

Kształcenie w realistycznej etyce owocuje uzyskiwaniem przez podchorążych tych właśnie 
szlachetnych usprawnień: wierność prawdzie i dobru, a przez to mądrości. Szlachetni mądrzy 
podchorążowie, a z czasem oficerowie Wojska Polskiego to skutek realizowania w WAT pro
gramu oparcia etyki na filozofii człowieka jako osoby. Jestem przekonany, że kształtowanie 
duchowej elegancji aż do poziomu intelektualnej mądrości jako cnoty żołnierskiej jest dobrze 
realizowaną moją służbą wojskową. Za służbę wojskową uważam cały pięcioletni okres moich 
wykładów etyki w WAT. Z  tą służbą doskonale harmonizuję przyznana mi przez Ojca 
Świętego, Papieża Jana Pawła II, komandoria z gwiazdą orderu Świętego Sylwestra Papieża.

Przyznane mi odznaczenia uważam nie tylko za wyróżnienie, lecz także za akceptację rea
listycznego program u etyki, usprawniającej podchorążych w cnotach żołnierskich aż do 
poziomu mądrości.

Łączę z wyrazami szacunku dla WAT także podziękowanie za dzisiejszą uroczystość i za przyz
nane mi odznaczenia, które przyjmuję jako zarazem zapowiedź kontynuacji programu etyki chro
nienia osób. Ten program jako troskę o kształtowanie cnót wojskowych rozważano już z uwagą i 
akceptacją na międzynarodowej sesji naukowej przedstawiciel; armii europejskich w Warszawie, na 
sesji współorganizowanej przez Pana ppłk. Jerzego Niepsuja w Instytucie Nauk Humanistycznych 
w WAT. Sesja była intelektualnym wejściem Wojskowej Akademii Technicznej do NATO przez 
program etyki chronienia osób. Tą przecież ochroną wszystkich osób, stanowiących Naród Polski, 
zajmuje się wojsko, które broni bezpieczeństwa państwa, jego granic i osób dla osiągania pokoju.

Pozdrawiam zarazem  wszystkich pracowników Zakładu Etyki i wszystkich podchorążych, 
którzy poznają etykę w Instytucie Nauk Humanistycznych. W szystkim też powierzam w WAT 
opiekę nad etyką chronienia osób. Tę etykę czynię darem i zarazem prośbą do studentów WAT 
o chronienie prawdy, dobra i mądrości. Wyznaczy to najpiękniejszy kształt intelektualnej i mo
ralnej kultury armii polskiej i narodu polskiego.


