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Od Redakcji

W ho³dzie Janowi Paw³owi II...

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Pañstwo – Cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Ewa £ukasik
Redaktor Biuletynu PTI

Nie sposób po¿egnaæ 2005 rok bez odniesienia siê do wydarzenia, które w kwietniu wstrz¹snê³o ca³ym œwiatem. Ojciec 
Œwiêty Jan Pawe³ II zakoñczy³ ziemsk¹ drogê swojego ¿ycia. Wyrazy ho³du Janowi Paw³owi II sk³ada³o wiele œrodowisk 
naukowych i twórczych, stowarzyszeñ zawodowych oraz osób prywatnych – zarówno tu¿ po Jego odejœciu, jak i w czasie, który 
nast¹pi³.

Nie wyobra¿am sobie, aby œrodowisko informatyków skupione w Polskim Towarzystwie Informatycznym nie wyrazi³o
na ³amach swojego pisma poczucia straty, któr¹ odczuwa³o i nadal odczuwa wielu jego cz³onków. Warto zdaæ sobie sprawê
z tego, ¿e historia naszego Towarzystwa, które w 2006 roku obchodzi æwieræwiecze swojego istnienia, jest ca³kowicie wpisana
w pontyfikat polskiego Papie¿a. Rozwijaj¹c siê, czerpaliœmy, czêsto nieœwiadomie, z Jego nauk oraz przemian, które dokona³y 
siê dziêki Jego m¹droœci. 

W specjalnym numerze Biuletynu zamieszczamy wypowiedzi trzech Profesorów, wybitnych informatyków, Cz³onków-
-Za³o¿ycieli i Cz³onków Honorowych naszego Towarzystwa, których los zetkn¹³ z osob¹ Jana Paw³a II w ró¿ny, acz zawsze 
poruszaj¹cy sposób. 

Panom Profesorom Andrzejowi Blikle, Ryszardowi Tadeusiewiczowi i Janowi Wêglarzowi sk³adam najserdeczniejsze 
podziêkowania, ¿e zechcieli podzieliæ siê z Czytelnikami Biuletynu PTI swoimi refleksjami i wspomnieniami w ho³dzie Janowi 
Paw³owi II.

Dusza nie jest taka jak liœæ,

który z s³oñcem nie pod¹¿y

i zgaœnie, kiedy siê zieleñ w nim wypali

– to tylko s³oñce bêdzie coraz dalej,

coraz dalsz¹ go drog¹ okr¹¿a.

Nie doœæ liœciu, ¿e co dzieñ dnieje,

nie doœæ, ¿e s³oñce wschodzi.

Œmieræ jest tylko zbyt krótkim promieniem

S³onecznych godzin.

Karol Wojty³a

„Pieœñ o s³oñcu niewyczerpanym“

1920-2005
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Moje spotkania z Ojcem Œwiêtym

...wierzyæ, ¿e wszystko jest w rêku Boga,
a dzia³aæ tak, jakby wszystko zale¿a³o od nas.

Jan Pawe³ II

Ostatnia pielgrzymka Jana Paw³a II

Od wielu lat karmi siê nas przekonaniem, ¿e przeciêtny obywatel 
œwiata jest cz³owiekiem prymitywnym, interesuj¹cym siê wy³¹cznie 
sensacj¹, aferami, skandalami, a w przerwach s³uchaj¹cym ha³asu za-
miast muzyki. Wystêpuj¹cy w mediach politycy przeœcigaj¹ siê w ag-
resywnoœci i braku wychowania, bo tego w³aœnie oczekuje ich elekto-
rat. Jak œpiewa Wojciech M³ynarski:

...ludzie to lubi¹, ludzie to kupi¹,
byle po chamsku, byle g³oœno, byle g³upio.

W zwi¹zku z tym przekonaniem emituje siê programy, które ucz¹, 
¿e cz³owiek cz³owiekowi wrogiem, a droga do sukcesu wiedzie przez 
eliminacjê konkurentów. Nikomu nie wierz, polegaj jedynie na sobie, 
liczy siê sukces, a nie droga jego osi¹gniêcia. 

Niedawno prze¿yliœmy ostatni¹ pielgrzymkê polskiego Papie¿a  
duchow¹ podró¿ Jana Paw³a II do naszych serc i umys³ów, która ogar-
nê³a kilkaset milionów osób na ca³ym œwiecie. Na w³asne oczy zoba-

czyliœmy, jak ulice, place i b³onia zape³niaj¹ siê ludŸmi, którzy przyszli, 
by daæ œwiadectwo istnienia wspólnoty dobra i m¹droœci, by razem 
z innymi s³uchaæ przes³ania o mi³oœci, wspó³czuciu i odpowiedzialno-
œci jednego cz³owieka za drugiego. Naraz zobaczyliœmy, jak jest nas 
wielu. Zobaczyli to te¿ ci, dla których idolem by³ dot¹d Big Brother. Po-
wi¹zali szaliki i poszli na wspóln¹ modlitwê.

Moje pierwsze spotkanie z Janem Paw³em II mia³o miejsce pod-
czas jego drugiej pielgrzymki do Polski. Uczestniczy³em w mszy od-
prawianej na Stadionie Dziesiêciolecia. Sta³em wraz z moim synem 
na b³oniach pod stadionem. Wokó³ nas, po horyzont, morze g³ów. 
Gdzieniegdzie transparenty, za które sz³o siê wtedy do wiêzienia.
Na tych kilka wspólnie spêdzonych godzin Jan Pawe³ II stworzy³ wokó³ 
nas terytorium Niepodleg³ej Rzeczpospolitej. Wtedy poczu³em,
co znaczy „razem”, i uwierzy³em, ¿e to pocz¹tek koñca naszego znie-
wolenia.

Ostatnia pielgrzymka Jana Paw³a II niesie podobne przes³anie   
„jest was wiêcej ni¿ s¹dzicie”. M¹drych, uczciwych, wra¿liwych
na krzywdê innych, ceni¹cych wy¿sze wartoœci, o których dot¹d 
mówi³o siê z pewnym zawstydzeniem, jako o czymœ niestosownym
w „praktycznym” œwiecie. Po raz drugi poczuliœmy si³ê dobra i m¹dro-
œci. Czyñmy z niej codzienny u¿ytek.

Andrzej Jacek Blikle
1 maja 2005

Ostatnia pielgrzymka Jana Paw³a II

Moje spotkania z Ojcem Œwiêtym

Przyznam, ¿e poproszony o wypowiedŸ do Biuletynu PTI w zwi¹z-
ku ze œmierci¹ Jana Paw³a II, mia³em mieszane uczucia. Po pierwsze, 
najg³êbszy wymiar spotkañ z Ojcem Œwiêtym ma charakter bardzo 
osobisty. Po drugie, czy biuletyn towarzystwa zawodowego to w³a-
œciwe miejsce dla tego typu publikacji? Œmieræ Papie¿a Jana Paw³a II 
wieczorem w dniu 2 kwietnia 2005 roku zasmuci³a, a niekiedy wrêcz 
zaszokowa³a wszystkich bez wyj¹tku Polaków. By³a jednak grupa lu-
dzi, która fakt ten prze¿y³a wyj¹tkowo boleœnie. T¹ grup¹ by³a spo³e-
cznoœæ akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej. Zabrak³o bowiem 
zaledwie trzech godzin do tego, byœmy mogli œwiêtowaæ pi¹t¹ 
rocznicê nadania Ojcu Œwiêtemu tytu³u Doktora Honoris Causa 
naszej Uczelni…

Zacznijmy jednak od pocz¹tku.
Wiedz¹c o bliskich zwi¹zkach, jakie ³¹czy³y krakowskiego Papie¿a 

z bardzo krakowsk¹ AGH, Redakcja Biuletynu PTI zwróci³a siê do mnie, 
¿ebym napisa³ wspomnienie o moich spotkaniach z Ojcem Œwiêtym. 
Podj¹³em siê tego zadania, chocia¿ wiem, ¿e jest ono karko³omne, 
gdy¿ ka¿dy z Polaków ma jakieœ swoje w³asne wspomnienia i swoje 
w³asne refleksje wynikaj¹ce ze studiowania jego myœli, wiêc ka¿dy, 
kto usi³uje sugerowaæ, ¿e ma prawo wypowiadaæ siê na ten temat, 
mo¿e byæ uznany za uzurpatora. Bior¹c jednak pod uwagê fakt, 
¿e mam pisaæ do moich Kolegów Informatyków, a spoœród osób upra-
wiaj¹cych ten zawód istotnie w³aœnie ja mia³em (jak siê wydaje) nieco 
wiêcej okazji do spotkañ z Ojcem Œwiêtym, pozwolê sobie podzieliæ 
siê z Czytelnikami garœci¹ wspomnieñ. Z góry wszystkich przepra-
szaj¹c za mo¿liwe uproszczenia i przeinaczenia (pamiêæ ludzka jest 
wszak zawodna) pozwolê sobie opowiedzieæ moj¹ w³asn¹ historiê 
spotkañ z tym niezwyk³ym cz³owiekiem i z jego zadziwiaj¹co g³êbo-
kimi myœlami.

Siêgnê na pocz¹tku dosyæ daleko w przesz³oœæ. Podobnie jak 
wiêkszoœæ Krakusów, tak¿e i ja mia³em swoj¹ w³asn¹ przygodê z Ka-
rolem Wojty³¹ w czasach, kiedy jeszcze by³ kardyna³em i arcybis-
kupem Krakowa. By³o to w wakacje 1970 roku. Moje studia zbli¿a³y siê 
do koñca (dyplom obroni³em w 1971 roku), wiêc uzna³em, ¿e zanim 
stanê siê formalnym inteligentem (z dyplomem i z pocz¹tkami tego 
og³upienia, jakie zwykle towarzyszy podjêciu pracy zawodowej), 
trzeba poznaæ œwiat, który do tej pory zna³em tylko z telewizyjnych 
relacji. We dwóch z koleg¹ postanowiliœmy siê wiêc wybraæ dooko³a 
Europy na moim starym motocyklu marki WSK.

Mimo trudnoœci (których dzisiejszej m³odzie¿y wrêcz nie sposób 
sobie wyobraziæ) zdobyliœmy paszporty i niezbêdne wizy, ale pozosta-

wa³ „drobiazg” – ca³kowity brak funduszy. Pomijaj¹c to, ¿e jako stu-
denci nie byliœmy zbyt zamo¿ni, to w dodatku wywóz jakichkolwiek 
dewiz z PRL by³ traktowany jak przestêpstwo, w zwi¹zku z czym wy-
gl¹da³o na to, ¿e bêdziemy musieli odbyæ ca³¹ nasz¹ podró¿ za jedyne 
5 dolarów, bo tyle wolno by³o wywieŸæ (i tyle zdo³aliœmy zdobyæ). 
Mimo gotowoœci spania w namiocie i mimo zabrania w specjalnie 
zbudowanej przyczepce do motocykla (moje pierwsze dzie³o in¿y-
nierskie!) du¿ej iloœci ró¿nych konserw nie wygl¹da³o to optymisty-
cznie. I wtedy mój kolega K. (nie podajê nazwiska, bo móg³by sobie 
nie ¿yczyæ) przypomnia³ sobie, ¿e on jako aktywista Duszpasterstwa 
Akademickiego zna kardyna³a Wojty³ê. Ja nigdy w Duszpasterstwie 
nie dzia³a³em, ale K. opowiada³ mi du¿o o mszach odprawianych 
na pniu œciêtego drzewa, o komunii przygotowywanej w misce ko-
chera z pokrojonej kromki chleba, o ¿yczliwoœci i bezpoœrednioœci 
naszego Arcybiskupa. Poszed³ wiêc z dusz¹ na ramieniu na Francisz-
kañsk¹ i wróci³ tryumfalnie z kilkoma kartkami papieru, na których 
by³o napisane w ró¿nych jêzykach, ¿e jesteœmy porz¹dnymi, ale bied-
nymi polskimi studentami, wiêc Karol Kardyna³ Wojty³a prosi osobê, 
której siê przed³o¿y ten list, ¿eby nam udzieli³a wszelkiej pomocy.

Te kartki papieru sta³y siê dla nas biletem do Europy. To by³o dla 
mnie wrêcz niewiarygodne: gdziekolwiek siê znaleŸliœmy, podpis 
Kardyna³a otwiera³ nam przeró¿ne mo¿liwoœci. Najpierw w Wiedniu, 
do którego dotarliœmy po kilku dramatycznych dniach przejazdu przez 
Czechos³owacjê (to by³o tu¿ po „bratniej pomocy”, jakiej nasza armia 
udzieli³a komunistom czeskim, wiêc jad¹c ca³kiem bezbronni na mo-
tocyklu z polsk¹ rejestracj¹ mieliœmy ró¿ne przygody, nie zawsze przy-
jemne…). A zatem w Wiedniu list Kardyna³a Wojty³y przed³o¿ony 
w kancelarii kardyna³a Koeniga sprawi³, ¿e dostaliœmy natychmiast do-
brze p³atn¹ pracê, bardzo tanie mieszkanie oraz opiekê gminy katolic-
kiej, która dba³a o to, ¿ebyœmy nie umarli z g³odu. Potem z pieniêdzmi 
zarobionymi w Wiedniu przejechaliœmy ca³¹ Austriê, spory kawa³ek 
W³och, trochê Szwajcarii i po³udniow¹ Francjê wszêdzie spotykaj¹c siê 
z pomoc¹ ludzi, do których zwracaliœmy siê, pokazuj¹c pismo Kardy-
na³a. Nie zliczê, ile razy mieszkaliœmy w klasztorach lub parafiach, nie 
zliczê, ilu ludzi w ró¿nych krajach Europy okaza³o nam swoj¹ pomoc 
i bezinteresown¹ ¿yczliwoœæ tylko dlatego, ¿e dobrze siê o nas wypo-
wiedzia³ cz³owiek, o którym w Polsce po prostu nigdy siê oficjalnie nie 
mówi³o, bo dla komunistów on nie istnia³. Do czasu!

Ju¿ jako rektor AGH mia³em okazjê opowiedzieæ tê przygodê 
Janowi Paw³owi II podczas jednej z opisywanych dalej audiencji 
a on zapyta³, co zrobi³em z t¹ kartk¹, która by³a moim „biletem 
do œwiata”. Musia³em siê przyznaæ ze wstydem i z ¿alem, ¿e po po-
wrocie z mojej m³odzieñczej wyprawy podczas akcji porz¹dków, jakie 
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przeprowadza³em w moich papierach po ukoñczeniu studiów nieo-
patrznie j¹ wyrzuci³em. Proszê sobie wyobraziæ: taki cenny autograf! 
Papie¿ powiedzia³ wtedy z tym swoim znanym w ca³ym œwiecie ³a-
godnym uœmiechem, ¿e nadal uwa¿a mnie za porz¹dnego cz³owieka 
i mo¿e mi to napisaæ jeszcze raz. Niestety nigdy nie by³o okazji…

Moja kolejna przygoda zwi¹zana z Osob¹ Ojca Œwiêtego mia³a 
miejsce 22 czerwca 1983 roku. Tego dnia, w trakcie drugiej pielgrzym-
ki do Polski, Uniwersytet Jagielloñski nadawa³ Papie¿owi godnoœæ Do-
ktora Honoris Causa. O dostaniu siê do Collegium Maius, gdzie mia³a 
siê odbyæ ta uroczystoœæ, marzyli wtedy wszyscy, ale zaproszenia 
dla ludzi spoza UJ wydawane by³y w sposób bardzo sk¹py. I wtedy 
po raz kolejny uœmiechn¹³ siê do mnie los. Ówczesny rektor AGH, pro-
fesor Antoni Kleczkowski, postanowi³, ¿e jedno z kilku (zaledwie!) za-
proszeñ, jakie zosta³y przydzielone dla AGH, otrzyma najm³odszy 
wiekiem docent tej uczelni. Sprawdzono w kadrach i wypad³o na 
mnie. Wówczas po raz pierwszy mia³em okazjê odwiedziæ gabinet re-
ktora AGH, który potem mia³ staæ siê moim miejscem pracy na ponad 
7 lat mojego ¿ycia oraz po raz pierwszy uczestniczy³em w uroczys-
toœci nadania doktoratu honorowego.

Gdy obj¹³em urz¹d rektora AGH (21 stycznia 1998 roku), jedn¹ 
z pierwszych inicjatyw, któr¹ popar³em, by³o ubieganie siê o to, by Oj-
ciec Œwiêty, którego z wieloma rodzinami pracowników AGH wi¹za³a 
wieloletnia przyjaŸñ, zechcia³ rozwa¿yæ dwie nasze proœby: o przyjê-
cie doktoratu honorowego naszej uczelni oraz o skorzystanie z zapro-
szenia do jej odwiedzenia. W dniu 18 listopada 1998 roku delegacja 
AGH zosta³a przyjêta przez Ojca Œwiêtego w Watykanie (fot. 1). 
Oprócz gratulacji zwi¹zanych z 20-leciem pontyfikatu Papie¿a przeka-
zaliœmy zaproszenia do naszej Uczelni z okazji zbli¿aj¹cego siê jubile-
uszu jej 80-lecia (AGH zosta³a za³o¿ona w 1919 roku), a tak¿e z³o¿yli-
œmy Ojcu Œwiêtemu dary (fot. 2), miêdzy innymi paradn¹ laskê górni-
cz¹, która Ojca Œwiêtego wyraŸnie ucieszy³a (fot. 3). Opisywana wizyta 
by³a bardzo mi³a i bardzo owocna, miêdzy innymi jako goœcie biskupa 
Dziwisza mieliœmy okazjê zwiedziæ te czêœci Pa³acu Papieskiego, które 
zwykle s¹ dla osób postronnych ca³kowicie niedostêpne (fot. 4), ale je-
dnoznacznej odpowiedzi na nasze proœby wtedy nie otrzymaliœmy. 
Obszerna relacja z wizyty delegacji AGH opublikowana zosta³a w na-
szym biuletynie uczelnianym (fot. 5), do którego mo¿na uzyskaæ dostêp 
poprzez stronê internetow¹: http://www.biuletyn.agh.edu.pl

1. Delegacja AGH z Ojcem Œwiêtym w Watykanie 18.11.1998
fot. Arturo Mari

2. Autor sk³ada dary Ojcu Œwiêtemu w czasie wizyty delegacji AGH
w Watykanie, 18.11.1998                                      fot. Arturo Mari

4. Zwiedzanie Pa³acu Papieskiego w czasie wizyty delegacji AGH
w Watykanie, 18.11.1998                                fot. Pawe³ Suliñski

3. Laska górnicza – dar dla Ojca Œwiêtego
fot. Marek Torma

5. Biuletyn AGH relacjonuje wizytê delegacji uczelni w Watykanie
fot. dr in¿. Marek Gorgoñ
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Kolejne spotkanie mia³o miejsce na naszej uczelni 17 czerwca 
1999 roku i zwi¹zane by³o z jubileuszem 80-lecia AGH. Pocz¹tkowo 
s¹dziliœmy, ¿e Papie¿ odwiedzi budynki AGH, ale rozwój wypadków 
zwi¹zanych ze stanem zdrowia spowodowa³, ¿e jubileuszowa wizyta 
Ojca Œwiêtego na AGH, chocia¿ dosz³a do skutku, to jednak odby³a 
siê na zewn¹trz uczelni. Spo³ecznoœæ Akademii jednak masowo 
uczestniczy³a w tym spotkaniu (fot. 6), a przemówienie Papie¿a 
(fot. 7) oraz b³ogos³awieñstwo, jakiego nam udzieli³ (fot. 8, 8a), sta-
nowi³o niezwykle wzruszaj¹cy i w gruncie rzeczy centralny moment 
ca³ej uroczystoœci jubileuszowej. Wa¿nym momentem wizyty Papie¿a 
w AGH by³o tak¿e ods³oniêcie figury œw. Barbary, która zdobi³a 

8. Przed budynkiem AGH – za chwilê nast¹pi b³ogos³awieñstwo
Ojca Œwiêtego                                          fot. Zbigniew Sulima

8a. Przed budynkiem AGH – b³ogos³awieñstwo Ojca Œwiêtego
fot. Arturo Mari

9. Zrekonstruowana figura œw. Barbary na gmachu AGH
fot. Zbigniew Sulima

gmach AGH przed wojn¹, ale potem zosta³a przez hitlerowców po-
ciêta na z³om (by³a z czystej miedzi), a któr¹ odbudowa³em w trakcie 
mojej pierwszej kadencji rektorskiej (fot. 9). Papie¿ równie¿ serdecz-
nie wita³ siê z pracownikami AGH, których zna³ z czasu swego pobytu 

6. Spo³ecznoœæ akademicka AGH na spotkaniu z Ojcem Œwiêtym przed 
uczelni¹ 17.06.1999                                              fot. Zbigniew Sulima

7. Ojciec Œwiêty i Autor w czasie spotkania przed gmachem AGH,
17.06.1999                                             fot. dr in¿. Marek Gorgoñ
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w Krakowie. Na fotografii przedstawiono powitanie Jana Paw³a II 
z prof. Goerlichem (fot. 10), z którym m³ody Karol Wojty³a wspó³pra-
cowa³ w czasie przymusowej pracy w niemieckich kamienio³omach 
w czasie wojny. Na kolejnej fotografii widoczna jest odrêczna notatka 
przysz³ego Papie¿a do przysz³ego profesora AGH, sporz¹dzona 
w czasie wojny na laboratoryjnym s¹czku (fot. 11), bo obaj pracowali 
w laboratorium chemicznym.

10. Powitanie Jana Paw³a II przez prof. Edwarda Goerlicha, 17.06.1999
fot. Arturo Mari

12. Autor na spotkaniu Jana Paw³a II z rektorami polskich uczelni
w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 roku               fot. arch.

11. Notatka Karola Wojty³y z czasów wojny na laboratoryjnym s¹czku
skan notatki do prof. Edwarda Goerlicha

W czasie tej samej pielgrzymki Ojciec Œwiêty spotka³ siê te¿ ze 
wszystkimi rektorami polskich uczelni (fot. 12), przekazuj¹c nam swo-
je przemyœlenia na temat roli uczelni we wspó³czesnym spo³eczeñ-
stwie. Czu³em siê wtedy bardzo wyró¿niony, bo wœród tych wielu dos-
tojników by³em jednym z tych nielicznych, którzy nie tylko uczestniczy-
li w spotkaniach, ale tak¿e mogli pochwaliæ siê tym, ¿e Ojciec Œwiêty 
osobiœcie wizytowa³ ich uczelnie.

Za tê wizytê w AGH mia³em okazjê podziêkowaæ Ojcu Œwiêtemu 
podczas wizyty w Watykanie 16 paŸdziernika 1999 roku, czyli 
dok³adnie w dniu 21. rocznicy jego wyboru na Stolicê Piotrow¹. 
Przekaza³em wtedy Papie¿owi srebrn¹ figurkê, bêd¹c¹ replik¹ figury 
œw. Barbary, któr¹ Jan Pawe³ II ods³oni³ podczas swego pobytu w AGH 
(fot. 13). W trakcie tej wizyty zosta³em zaproszony na podwieczorek 
do prywatnych apartamentów w Watykanie i otrzyma³em wreszcie 
upragnion¹ zgodê na to, ¿e mo¿emy nadaæ Ojcu Œwiêtemu godnoœæ 
Doktora Honoris Causa naszej uczelni. By³o to wielkie wyró¿nienie, 
gdy¿ w momencie przyjmowania doktoratu AGH Papie¿ mia³ tylko 
trzy inne zaakceptowane doktoraty honorowe, a ubiega³o siê o to 
wyró¿nienie mnóstwo znakomitych uczelni na ca³ym œwiecie.

Maj¹c zgodê Ojca Œwiêtego, doprowadzi³em do tego, ¿e drugie-
go lutego 2000 roku Senat AGH podj¹³ uchwa³ê o nadaniu godnoœci 
Doktora Honoris Causa naszej uczelni  Papie¿owi. Senat jednoczeœnie 
powierzy³ mi obowi¹zek opracowania laudacji, co by³o ogromnym za-
szczytem, ale tak¿e bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. 
Treœæ laudacji, a tak¿e liczne materia³y obrazowe i dŸwiêkowe, doty-

13. Spotkanie Autora z Janem Paw³em II w Watykanie i przekazanie
srebrnej repliki figury œw. Barbary, 16.10.1999      fot. Arturo Mari

14. Autor wrêcza Doktorat Honoris Causa AGH Janowi Paw³owi II,
  Watykan, 03.04.2000                                        fot. Arturo Mari
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15. Jan Pawe³ II – In¿ynier Œwiata – w swobodnej rozmowie z Autorem,
po uroczystoœci wrêczenia Honorowego Doktoratu AGH,

w towarzystwie zebranych w Sali Klementyñskiej, 03.04.2000
fot. Arturo Mari

Uroczystoœæ przekazania przez Ojca Œwiêtego ikony Matki Bo¿ej
Stolicy M¹droœci polskiej delegacji studentów i naukowców, 14.12.2004
                                                                                      fot. Arturo Mari

Pierwsze spotkanie Autora z Janem Paw³em II w 1982 roku 
                                                                             fot. Arturo Mari

(14.12.2004) z nich, bezpoœrednio po odebraniu przez delegacjê 
polskich studentów i naukowców pielgrzymuj¹cej przez œwiat ikony 
Matki Bo¿ej Stolicy M¹droœci. Niech wywo³aj¹ pog³êbion¹ refleksjê 
nad czasem...

Chcê natomiast napisaæ parê zdañ o Janie Pawle II jako o cz³o-
wieku wiary i rozumu. Pokaza³ on bowiem, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ 
i daæ innym, jeœli rzeczywistoœci wiary i rozumu nie s¹ sobie przeciw-

stawiane, ale raczej s¹ „jak dwa skrzyd³a, na których duch ludzki unosi 

siê ku kontemplacji prawdy” (Fides et ratio).
Przyjêcie takiego za³o¿enia prowadzi do godnej rozwa¿enia 

propozycji okreœlenia roli nauki, jej autonomii, a tak¿e odpowiedzial-
noœci ludzi nauki. Zacytujmy kilka myœli z bardzo wa¿nego, choæ 
niestety raczej ma³o znanego, przemówienia Jana Paw³a II do rekto-
rów wy¿szych uczelni w Polsce, wyg³oszonego 30 sierpnia 2001 r. na 
dziedziñcu pa³acu Apostolskiego w Castel Gandolfo:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowi
enia/rektorzy_30082001.html.

Ojciec Œwiêty mówi: „Zbyt czêsto zdarza siê, ¿e to, co cz³owiekowi 
udaje siê wytworzyæ dziêki wci¹¿ nowym mo¿liwoœciom myœli i tech-
niki, podlega swoistej aliencji – jeœli nie ca³kowicie, to przynajmniej 

Cz³owiek wiary i rozumu

Przyznam, ¿e poproszony o wypowiedŸ do Biuletynu PTI w zwi¹z-
ku ze œmierci¹ Jana Paw³a II, mia³em mieszane uczucia. Po pierwsze, 
najg³êbszy wymiar spotkañ z Ojcem Œwiêtym ma charakter bardzo 
osobisty. Po drugie, czy biuletyn towarzystwa zawodowego to w³aœci-
we miejsce dla tego typu publikacji?

Jednak Ojciec Œwiêty by³ osob¹ tak niezwyk³¹ i czêsto postêpowa³ 
tak niestandardowo, ¿e zapewne usprawiedliwia i tak¹ niestandar-
dowoœæ...

Pierwszy raz spotka³em siê z nim owego pamiêtnego dnia 
16.10.1978, gdy w kilkusettysiêcznym t³umie na placu œw. Piotra dane 
mi by³o us³yszeæ, ¿e kardyna³ Karol Wojty³a zosta³ papie¿em i przybra³ 
imiê Jan Pawe³ II. Jeœli kiedykolwiek w ¿yciu odczu³em coœ, co zwyk³o 

siê nazywaæ „wiatrem historii”, a co sk³ada³o siê z kilku pierwszych 
sekund dziwnego szumu na placu i z nawa³nicy myœli, to by³o to w³a-
œnie wtedy.

W nastêpnych latach mia³em wiele okazji do spotkañ osobistych; 
ka¿de z nich by³o dla mnie bardzo wa¿ne, ale nie o tym chcia³bym 
pisaæ. Zamieszczê tylko zdjêcia z pierwszego (1982) i ostatniego 
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cz¹ce uroczystoœci nadania Ojcu Œwiêtemu godnoœci Doktora Hono-
ris Causa AGH, znaleŸæ mo¿na na stronie: 

Sama uroczystoœæ nadania tytu³u mia³a miejsce w Watykanie,
w s³ynnej Sali Klementyñskiej, w której od ponad piêciuset lat papie¿e 
nadaj¹ godnoœci kardynalskie najwybitniejszym biskupom Koœcio³a 
(fot. 14). Mówi¹c o zas³ugach Ojca Œwiêtego dla nauk technicznych, 
podkreœli³em fakt, ¿e wspó³czesna technika bardzo mocno ingeruje
w ¿ycie ludzi, wa¿na jest wiêc refleksja moralna nad tym, jakie kierun-
ki nauki i techniki nale¿y rozwijaæ, poniewa¿ s³u¿¹ cz³owiekowi i s¹ 
przyczyn¹ pozytywnych zmian, a jakich nale¿y zaniechaæ, gdy¿ w po-
goni za doraŸnym zyskiem mo¿na utraciæ albo zniszczyæ wartoœci 
maj¹ce podstawowe znaczenie. W poszukiwaniu tych w³aœciwych 
wyborów in¿ynierowie potrzebuj¹ pomocy i wskazówek etycznych
i w³aœnie nauczanie Papie¿a zawarte w jego encyklikach (zw³aszcza 
Veritatis splendor oraz Fides et ratio) dostarcza nam tej potrzebnej 
busoli moralnej.

Ojciec Œwiêty w swojej odpowiedzi skromnie zaznacza³, ¿e nie 
przecenia swoich zas³ug dla nauk œcis³ych i techniki, jest bowiem hu-
manist¹, ale by³ wyraŸnie zadowolony z nadanego mu tytu³u In¿yniera 
Œwiata (fot. 15). Dlatego my, in¿ynierowie z AGH, ale tak¿e wszyscy 
ludzie, zajmuj¹cy siê naukami œcis³ymi w Polsce i na œwiecie, mo¿emy 
z dum¹ mówiæ, ¿e Jan Pawe³ II, jeden z najwspanialszych ludzi wszyst-
kich czasów by³ jednym z nas.

I jak¿e trudno pogodziæ siê z tym, ¿e by³, a nie jest…

http://www.agh.edu.pl/agh/historia/laudacja/

Ryszard Tadeusiewicz
Rektor AGH, maj 2005
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stawiaæ sobie pytanie, w jakiej mierze jego dzie³o kszta³tuje wpierw 
jego w³asne cz³owieczeñstwo, a z kolei, czy czyni ono ¿ycie ludzkie 
pod ka¿dym wzglêdem bardziej ludzkim, bardziej godnym cz³owieka; 
i wreszcie, czy w kontekœcie postêpu, którego jest autorem, cz³owiek 

„staje siê lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej œwiadomy godnoœci 
swojego cz³owieczeñstwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty 
na drugich, zw³aszcza dla potrzebuj¹cych, dla s³abszych, bardziej 

gotowy œwiadczyæ i nieœæ pomoc wszystkim?” (Redemptor hominis, 
15). Takie podejœcie do szeroko rozumianej nauki uwypukla jej s³u-
¿ebny charakter. Nauka bowiem, jeœli nie jest uprawiana w poczuciu 
s³u¿by cz³owiekowi, ³atwo mo¿e staæ siê elementem ekonomicznych 
przetargów, z pominiêciem dobra wspólnego, albo co gorsza – mo¿e 
byæ wykorzystana w celu panowania nad drugimi, wprzêgniêta 
w d¹¿enia totalitarne jednostek i grup spo³ecznych...

S³u¿ebnoœæ nauki obowi¹zuje nie tylko w stosunku do cz³owieka 
czy spo³eczeñstwa, ale równie¿, a mo¿e nade wszystko, w stosunku 
do samej prawdy. Naukowiec nie jest twórc¹ prawdy, ale jej odkry-
wc¹. Im bardziej pozostaje jej wierny, tym bardziej ona siê przed nim 
ods³ania. S³uszne d¹¿enie do poznania prawdy nie mo¿e nigdy 
przes³aniaæ tego, co nale¿y do samej istoty prawdy: rozeznawania 
dobra i z³a. Dotykamy tu kwestii autonomii nauki. Dziœ czêsto jest 
podnoszony postulat nieograniczonej wolnoœci badañ naukowych.
O ile – jak powiedzia³em – trzeba uznaæ prawo nauk do stosowania 
w³aœciwych im metod badawczych, o tyle nie mo¿na siê zgodziæ
z twierdzeniem, ¿e zakres samych badañ nie podlega jakimkolwiek 
ograniczeniom. Ich granice wyznacza w³aœnie podstawowe rozró¿-
nienie dobra i z³a. To zaœ rozró¿nienie dokonuje siê w sumieniu cz³o-
wieka. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e autonomia nauk koñczy siê tam, 
gdzie prawe sumienie badacza rozeznaje z³o – z³o metody, celu czy 
skutku. Dlatego tak wa¿ne jest, aby uniwersytet i wy¿sza szko³a nie 
ogranicza³y siê do przekazywania wiedzy, ale by by³y miejscem kszta³-
towania prawego sumienia. Tu bowiem, a nie w samej wiedzy, tkwi 
tajemnica m¹droœci.

 Jan Wêglarz
lipiec 2005

w jakiejœ mierze wymyka siê spod kontroli twórcy i skierowuje siê 
przeciw niemu (por. Redemptor hominis, 15). Przyk³adów takiej sytu-
acji jest wiele. Doœæ wspomnieæ osi¹gniêcia w dziedzinie fizyki nukle-
arnej, dokonania w zakresie przekazywania informacji, dzia³ania 
zwi¹zane z eksploatacj¹ dóbr naturalnych ziemi czy w koñcu ekspe-
rymenty na polu genetyki i biologii. Dotyczy to niestety równie¿ tych 
dziedzin nauki, które bardziej ni¿ ze œrodkami technicznymi s¹ zwi¹-
zane z rozwojem myœli. Wiemy, jakie zagro¿enia zrodzi³y siê w mi-
nionym stuleciu z filozofii wprzêgniêtej w s³u¿bê ideologii. Zdajemy 
sobie sprawê z tego, jak ³atwo przeciw cz³owiekowi, przeciw jego 
wolnoœci i integralnoœci osobistej mo¿na wykorzystaæ osi¹gniêcia
w dziedzinie psychologii. Coraz czêœciej przekonujemy siê, jak wiel-
kich zniszczeñ w osobowoœci – szczególnie ludzi m³odych mo¿e doko-
naæ literatura, sztuka czy muzyka, gdy w ich formê wpisana jest treœæ 
wroga cz³owiekowi...

Jakakolwiek by³aby dziedzina badañ, pracy naukowej czy twór-
czej, ka¿dy, kto anga¿uje w nie swoj¹ wiedzê, talent i trud, powinien 

Ostatnie osobiste spotkanie Autora z Janem Paw³em II,
Bazylika œw. Piotra, 14.12.2004                                         fot. Arturo Mari

„Nie bójcie siê” - plakaty w witrynie rzymskiego sklepu z pami¹tkami, pocz¹tek maja 2005
fot. Ewa £ukasik

podpisy pod fotografiami - Redakcja
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Czêsto myœlê o tym dniu widzenia, 
który pe³en bêdzie zdziwienia 
nad t¹ Prostot¹, 
z której œwiat jest ujêty, 
w której przebywa nietkniêty 
a¿ dot¹d 
i dalej ni¿ dot¹d. 
 
A wtedy koniecznoœæ prosta coraz wiêksz¹ siê staje têsknot¹ 
za owym dniem, 
który wszystko obejmie tak¹ niezmiern¹ Prostot¹, 
mi³osnym tchem. 

Karol Wojty³a
„Wybrze¿a pe³ne ciszy“, cz. 16

z „Pieœni o Bogu ukrytym“
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