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Ekscelencjo, Szanowni Państwo! 

Miło mi otworzyć już 55. Tydzień Filozoficzny, organizowany przez naukowe koła działające 

na Wydziale Filozofii. 

Witam naszego szczególnego Gościa, jakim jest Nuncjusz Apostolski w Polsce, JE abp 

Celestino Migliore, któremu najserdeczniej dziękuję za odprawienie Mszy św. i wygłoszenie 

kazania, jak również za wykład podejmujący przesłanie Kościoła w aspekcie relacji wiara – 

rozum. To problem tyleż odwieczny, co i ogromnie aktualny, ze względu na współczesne 

przemiany kulturowe i społeczne, wyznaczające nowe wyzwania ewangelizacyjne. 

Dziękuję Ekscelencji za opiekę Stolicy Apostolskiej nad naszym Uniwersytetem, dzisiaj w 

sposób szczególny nad Wydziałem Filozofii, jednym z najlepszych w Polsce. Prowadzony 

przez Wydział kierunek „filozofia” chlubi się bowiem wyróżnieniem nadanym przez Polską 

Komisję Akredytacyjną oraz tytułem najlepszego w Polsce kierunku w zakresie filozofii, 

który przyznała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a co zostało potwierdzone 

przyznaną Wydziałowi dotacją projakościową. 

Dziękuję Wydziałowi Filozofii za zorganizowanie już 55. Tygodnia Filozoficznego, 

spotkania, które w czasach największego ideologicznego zniewolenia w dobie PRL było 

zawsze miejscem rzetelnego dyskursu, otwartego dla środowisk zróżnicowane ideowo. 

Tygodnie Filozoficzne były jednocześnie wyrazem najgłębiej pojętego rozumienia filozofii, 

która wg encykliki Fides et ratio, bł. Jan Pawła II, „ma bezpośredni udział w formułowaniu 

pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno z 

najwznioślejszych zadań ludzkości”. Nie tylko dzisiaj okazuje bowiem swą otwartość na 

wiarę, której chce twórczo służyć, ale też w jej milieu wzrastać. Profesorom i studentom 

Wydziału Filozofii życzę dalszych osiągnięć na polu naukowym i dydaktycznym. 

Cieszę się, że problematykę relacji wiara – rozum podejmują Państwo podczas otwartego na 

wiele środowisk Tygodnia Filozoficznego, aby, jak zachęcał pap. Benedykt XVI, „ukazać 

wszystkim wiernym siłę i piękno wiary”. Jednocześnie papież pragnie, by w Roku Wiary 

Kościół „zaświadczył, jak bardzo istotna treść, która od wieków stanowi dziedzictwo 

wszystkich wierzących, musi zostać potwierdzona, zrozumiana i pogłębiona nieustannie na 

nowy sposób, aby dać konsekwentne świadectwo w innych warunkach historycznych, niż w 

przeszłości”. W tym „potwierdzeniu, zrozumieniu i pogłębieniu” istotna jest właśnie rola 

filozofii. 

Wszystkim szanownym prelegentom i uczestnikom Tygodnia, którzy podejmą ten trud, życzę 

żarliwych i dociekliwych dyskusji; życzę radości naukowego spotkania w naszym 

uniwersyteckim domu, który dla wszystkich naszych Drogich Gości jest i będzie zawsze 

otwarty. 


