Krąg Przyjaciół:
Michał Heller
Helmut Juros
Krzysztof Michalski
Bp Tadeusz Pieronek
Barbara Skarga
Władysław Stróżewski
Marian Tischner
Adam Węgrzecki
Jacek Woźniakowski
Abp Józef Życiński

Rada Programowa Instytutu:
Jan Andrzej Kłoczowski OP (przewodniczący)
Tadeusz Gadacz (wiceprzewodniczący)
Michał Bardel (sekretarz)
Aleksander Bobko
Wojciech Bonowicz
Jacek Filek
Jarosław Jagiełło
Anna Karoń-Ostrowska
Antoni Szwed
Karol Tarnowski
Łukasz Tischner
Adam Workowski

Zarząd Instytutu:
Zbigniew Stawrowski (dyrektor)
Dobrosław Kot (wicedyrektor ds. programowych)
Łukasz Putyra (wicedyrektor ds. organizacyjnych)

Działalność Instytutu

Działalność Instytutu:
W roku 2005 Instytut Myśli Józefa Tischnera prowadził
następującą działalność:

Archiwum
W połowie roku ruszyły prace związane z organizacją Archiwum,
które ma gromadzić wszelkie dokumenty i materiały związane z
intelektualną spuścizną ks. Józefa Tischnera. Dzięki
finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji,
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga oraz Fundacji
BRE Banku mogliśmy zaadaptować i wyposażyć w niezbędny
sprzęt pomieszczenie, które spełnia nowoczesne standardy
stawiane archiwom i magazynom zbiorów. Równocześnie
ruszyła, finansowana z tych samych źródeł, digitalizacja
zgromadzonych zbiorów. Obecnie skanowane, opisywane i
archiwizowane są zachowane rękopisy ks. Józefa Tischnera,
użyczone nam przez jego rodzinę. Digitalizujemy również
analogowe nagrania z wykładów, seminariów i rekolekcji ks.
Tischnera. Nagrania te pochodzą ze zbiorów prywatnych, są
często słabej jakości i wymagają dużych nakładów pracy, by w
przyszłości mogły służyć jako źródło wykorzystywane w pracach
badawczych.
Dzięki życzliwości Radia Kraków archiwum nasze wzbogaciło
się o płyty z zapisem programów i audycji radiowych.
Uzyskaliśmy również od TVP w Warszawie kopie programów
telewizyjnych, w których uczestniczył Józef Tischner.
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Wraz z gromadzeniem i digitalizacją zbiorów tworzona jest
elektroniczna baza danych, umożliwiająca w przyszłości
korzystanie z archiwum za pośrednictwem Internetu.

Działalność wydawnicza
W roku 2005 Instytut rozpoczął działalność wydawniczą. W
serii Drogi myślenia, mającej w swym zamierzeniu przedstawiać
filozoficzne dokonania naszego środowiska, pojawią się
rozprawy, monografie, a także eseje filozoficzne, które – przy
całej różnorodności podejmowanej problematyki – łączyć ma
myślenie otwarte na człowieka i na dialog, tak bliskie ks. Józefowi
Tischnerowi. Dotychczas ukazały się dwie pozycje książkowe:
Karol Tarnowski, Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary
„Książka Karola Tarnowskiego stanowi
najobszerniejszą znaną mi sumę wiedzy i
przemyśleń dotyczących skomplikowanych
problemów wiary. Jej wartości porządkującej i
systematyzującej wiedzę w zakresie tego
fenomenu nie sposób przecenić. Finalny rozdział
(ale przecież nie tylko on) czyni z Zarysu filozofii
wiary książkę filozoficzną o zdecydowanie
ponad-wąsko-specjalistycznym znaczeniu,
książkę uniwersalną, ważną dla każdego
myślącego i czującego czytelnika. (...) Dodam jeszcze, że w moim
przekonaniu prof. Karol Tarnowski jest najbardziej kompetentną i
najbardziej predysponowaną osobą w Polsce, która mogła pokusić
się o tak całościowe i tak pogłębione studium fenomenu wiary”.
z opinii wydawniczej prof. dr. hab. Jacka Filka
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Adam Hernas, Czas i obecność
„Czas i obecność Adama Hernasa przeczytałam
z przyjemnością. Jest to książka z zakresu filozofii
człowieka,
opisująca
najważniejsze
doświadczenia ludzkie – takie jak rozpacz,
śmierć, miłość czy narodziny dziecka – ze
względu na ich egzystencjalne znaczenie. (...)
Książka ma charakter eseistyczny i bardzo
osobisty, co stanowi o jej wartości. Autorowi
nie chodzi o to, by rozstrzygać kwestie
nierozstrzygalne, lecz by zmusić czytelnika do
refleksji, by zarazić go egzystencjalnym niepokojem, by nauczyć go
stawiać pytania. I to zadanie książka spełnia”.
prof. dr hab. Barbara Skarga
„Lektura Czasu i obecności już po kilku stronach pozwala stwierdzić,
że mamy do czynienia z książką bardzo wybitną. (...) W moim
głębokim przekonaniu książka Adama Hernasa jest ważnym
wydarzeniem w polskiej literaturze filozoficznej. Kto wie, czy nie
jednym z najwybitniejszych, jakie się w niej w ogóle pojawiły”.
prof. dr hab. Karol Tarnowski

W Instytucie trwają również zaawansowane prace redakcyjne
nad I tomem Dzieł zebranych Józefa Tischnera, który ma się
ukazać w pierwszej połowie przyszłego roku i będzie zawierał
niepublikowane wcześniej jego pierwsze prace naukowe:
doktorat i rozprawę habilitacyjną. W 2005 r Instytut
opublikował ponadto kilka broszur, zawierających tłumaczenia
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artykułów Józefa Tischnera na języki obce: rosyjski, niemiecki
i angielski. Broszury te stanowią wstęp i przygotowanie do
szerszej akcji, która ma upowszechnić filozoficzny dorobek ks.
Tischnera, także poza granicami naszego kraju.

Nasza działalność wydawnicza wspierana jest przez
Ministerstwo Kultury w ramach programu „Promocja
Czytelnictwa”.

Cykl wykładów Tischner i inni
Na jesieni tego roku ruszył także, przygotowywany od dłuższego
czasu, cykl wykładów Tischner i inni. Zamierzeniem cyklu jest
próba zestawienia filozofii Tischnera z poglądami tych myślicieli,
którymi sam Tischner się inspirował, z którymi polemizował i
do których odwoływał się w swoich tekstach. Do wygłoszenia
wykładów zostali zaproszeni wybitni uczeni, profesorowie znani
w polskim środowisku filozoficznym. Pierwszy wykład, Tischner
i Grecy, wygłosił prof. Cezary Wodziński. Drugi – zatytułowany
Tischner i mistycy, został wygłoszony przez o. prof. Jana
Andrzeja Kłoczowskiego OP. Na przyszły rok przygotowywane
są kolejne wykłady z cyklu (m.in. Tischner i Husserl, Tischner
i Hegel, Tischner i Kępiński), który w całości powinien objąć
kilkanaście tematów. Po zakończeniu tego projektu Instytut
planuje publikację tekstów wykładów w formie książkowej. Cały
projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji.
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Otwarte seminaria, wykłady i dyskusje
W pierwszym półroczu 2005 r. w Instytucie kontynuowane
były następujące seminaria:
Prof. Czesław Porębski – My i Inni, (zogniskowane wokół
tematyki fenomenologicznego opisu wspólnoty)
Dr Anna Karoń-Ostrowska – Tischner – filozof dialogu czy
filozof podmiotu?
Dr Michał Bardel – Filozofia i rozmowa. Funkcja dialogu w
strukturze filozofii od Platona do Rosenzweiga.
Łukasz Putyra prowadził warsztaty filozoficzne dla uczniów
szkół średnich pt. Myślenie według Tischnera.
Natomiast w drugim półroczu:
seminarium Anny Karoń-Ostrowskiej – Karol Wojtyła i Józef
Tischner – twórcy współczesnej myśli religijnej, oraz cykl
wykładów ks. dr. Witolda Baczyńskiego pt. Drogi dramatu
religijnego – Tischner i Balthasar.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów kolejnych spotkań,
jak i omawianej problematyki dostępne są na internetowej
stronie Instytutu: www.tischner.org.pl.
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W czerwcu Instytut przeprowadził
dyskusję wokół tekstu prof. Jacka Filka
Wobec wartości czy wobec człowieka? Jej
zapis wraz z omawianym artykułem został
opublikowany w miesięczniku „Znak”
(9/2005).

Na zaproszenie Instytutu, 12 kwietnia
2005 r. w Sali Błękitnej Domu
Łaskiego (Willa Decjusza) w Krakowie,
wykład pt. Zło Gułagu i waga słów
wygłosił prof. Dariusz Tołczyk, slawista
z University of Virginia.

Dni Tischnerowskie
W maju Instytut po raz kolejny uczestniczył w Dniach
Tischnerowskich, przygotowując dyskusję panelową Cierpienie
i miłosierdzie w myśli Jana Pawła II i Józefa Tischnera. W
dyskusji udział wzięli: prof. Tadeusz Gadacz, prof. Karol
Tarnowski, ks. prof. Tomasz Węcławski. Spotkanie Prowadziła
dr Anna Karoń-Ostrowska. Obszerne fragmenty tego punktu
programu Dni Tischnerowskich zostały wyemitowane przez Pro−
gram II Polskiego Radia.
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Seminarium w Łopusznej
W lutym odbyło się po raz kolejny wyjazdowe seminarium
naukowe w Łopusznej, w którym wzięli udział autorzy dwóch
ważnych, a zarazem krytycznych wobec myśli ks. Tischnera
tekstów. Tekstom tym poświęcono oddzielne sesje.
Przedmiotem pierwszej debaty był artykuł Cezarego
Wodzińskiego O niespotykalności dobra, przedmiotem drugiej
– esej red. Pawła Lisickiego Poza buntem i dialogiem,
opublikowany wcześniej w Arcanach . Artykuł prof.
Wodzińskiego wraz z zapisem seminaryjnej dyskusji w ukazał
się w miesięczniku „Znak” (5/2005).

Współpraca
Instytut, na miarę swoich możliwości, stara się wspierać rozmaite
wartościowe inicjatywy i przedsięwzięcia innych organizacji
społecznych, które pozostają bliskie jego misji.
Przyjęliśmy patronat nad konkursem Tischnerowskie Ślady
zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3 im. ks. Józefa
Tischnera w Wadowicach – Instytut ufundował nagrody
książkowe dla finalistów, a jego przedstawiciele zasiadali w jury
konkursu.
W kwietniu gościliśmy w Krakowie filozofów z Białorusi,
należących do grupy białoruskich intelektualistów poszukujących
etycznych fundamentów życia społecznego. Podjęte zostały
przygotowania do wspólnej konferencji naukowej, której
tematem będzie Tischnerowska „Etyka solidarności”.
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Wraz z Domowym Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa
Tischnera, współorganizowaliśmy konferencję Śmierć dziecka
a idea domowego hospicjum dla dzieci, która odbyła się w
Willi Decjusza, 7 czerwca 2005 r. W konferencji wzięło udział
trzech członków Instytutu – prof. Jacek Filek, dr Adam
Workowski oraz Wojciech Bonowicz.
Uczestniczyliśmy jako partner w Kongresie Obywatelskim
zorganizowanym 12 listopada 2005 w Warszawie w gmachu
Politechniki Warszawskiej przez Polskie Forum Obywatelskie.
*
Wszystkie te i inne inicjatywy nie zaistniałby bez wsparcia
finansowego (i nie tylko) ze strony osób i instytucji. Za każdą,
nawet najmniejszą wpłatę, jesteśmy ogromnie wdzięczni. Obok
funduszy przekazywanych nam z 1% odpisu od podatku oraz
dotacji celowych, które zostały wymienione powyżej,
otrzymaliśmy środki na działalność statutową od Fundacji BRE
Banku i Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK. Swojej
siedziby użycza nam również Willa Decjusza w Krakowie. Za
każdy rodzaj pomocy serdecznie dziękujemy.
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Wszystkich ludzi dobrej woli, zatroskanych o jakość polskiego
myślenia, bardzo prosimy o wsparcie Instytutu.
dr Łukasz Tischner – Przewodniczący Konwentu
Fundatorów
o. prof. Jan Andrzej Kloczowski OP– Przewodniczący Rady
Programowej
dr Zbigniew Stawrowski – Dyrektor Instytutu

Aby wspomóc Instytut, mogą Państwo dokonać wpłaty na niżej
podane konto za pośrednictwem banku lub poczty. Kwota może
być dowolna, jednak w zeznaniu rocznym można będzie odliczyć
jedynie kwotę do wysokości 1% należnego podatku.
Instytut Myśli Józefa Tischnera
ul. Stradomska 9/2
31-068 Kraków
nr konta: 57103015820000000852613009
Jako tytuł wpłaty proszę wpisać „wpłata na rzecz organizacji
pożytku publicznego”. Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy
zachować.
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Pomogli nam:
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja BRE BANKU

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Książki

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

Stowarzyszenie Willa Decjusza

