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Działalność Instytutu:
W roku 2007 Instytut Myśli Józefa Tischnera prowadził
następującą działalność:

Archiwum
W minionym roku w archiwum Instytutu kontynuowane
były prace nad digitalizacją materiałów audio i video oraz
materiałów piśmienniczych, zawierających maszynopisy, rękopisy,
korespondencję i notatki ks. Józefa Tischnera. Bogactwo
posiadanych dokumentów, a także fakt pozyskiwania nowych
sprawiają, że archiwizacja trwa niemal cały czas. Opracowany
i dopracowany został także internetowy katalog gromadzonych
zbiorów, pozwalający łatwo zorientować się wich zawartości.
Katalog dostępny jest na stronach internetowych Instytutu.
W ramach prac archiwum uzupełniona i uaktualniona
została także pełna bibliografia publikowanych tekstów Józefa
Tischnera. Na jej podstawie gromadzone są oryginały i kopie
wszystkich książek i artykułów Tischnera. Precyzyjny podział
na kategorie i wprowadzona chronologia umożliwia łatwe
dotarcie do posiadanych zbiorów. Cały czas powiększają się też
zbiory monografii i artykułów poświęconych filozofii Józefa
Tischnera.
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Książki
W minionym roku opublikowane zostały cztery pozycje
książkowe. Pierwszą z nich jest książka autorstwa Aleksandra
Bobko, która została przygotowana przy współpracy
z Uniwersytetem Rzeszowskim, i ukazała się w instytutowej serii
Drogi myślenia.
Aleksander Bobko, Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny
wymiar myślenia w filozofii I. Kanta i J. Tischnera, Kraków 2007.
Monografia ta, to wynik
namysłu nad jednym z kluczowych
problemów filozofii i kultury
europejskiej. Myślenie o złu ujawnia
ludzką bezradność, niemożność
dotarcia do istoty problemu, do
odpowiedzi na fundamentale
pytanie Unde malum?
Aleksander Bobko zdaje sobie
sprawę z tych trudności
i stara się pokazać, co stoi na
przeszkodzie w dotarciu do
tajemnicy zła. Czy ową bezradność można jakoś przezwyciężyć?
W swojej refleksji autor sięga do myśli Immanuela Kanta, ale
także do filozofii Józefa Tischnera, przede wszystkim zaś do jego
metod analizowania obecności zła w nowożytnej i współczesnej
kulturze.
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Szczególnie warte uwagi jest ukazanie przez Autora monografii
istotnego wkładu Tischnera w najważniejsze spory współczesnej
filozofii. Badania Aleksandra Bobko odsłaniają, że kantowski,
podmiotowy paradygmat myślenia, staje się bezradny wobec
doświadczenia zła. Potrzebny jest zatem nowy paradygmat
myślenia, przekraczający granice podmiotowości. Refleksja
moralna i polityczna − dotychczas podstawowa strategia

Księgi Jubileuszowe
Miniony rok okazał się
szczególnym w życiu Instytutu.
Był to rok trzech jubileuszy:
swoje siedemdziesiąte urodziny
obchodzili profesorowie Jan
Andrzej Kłoczowski OP, Karol
Tarnowski i Adam Węgrzecki.
Wszyscy oni
związani
z Instytutem od początku jego
istnienia, na codzień uczestniczą
w jego pracach, i jako
członkowie Rady Programowej
w s p ó ł t w o r z ą
i projektują kształt jego
d z i a ł a l n o ś c i .
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Jubileusze te stały się okazją
do
przygotowania
ksiąg
pamiątkowych, które zawierają
dedykowane Jubilatom teksty
i artykuły, napisane przez liczne
grono ich przyjaciół, uczniów
i współpracowników.
Wśród zaproszonych
autorów znaleźli się wybitni polscy
i
zagraniczni
filozofowie
i teologowie, naukowcy i ludzie
kultury.
Księgi jubileuszowe zostały wydane dzięki programowi
Promocja czytelnictwa, ogłoszonemu przez MKiDN. Ponadto
w edycji książek uczestniczyły instytucje związane z osobami Jubilatów:
przy księdze dla o. Kłoczowskiego były
to: Papieska Akademia Teologiczna
w K r a k o w i e
i Polska Prowincja Dominikanów, przy
księdze dla profesora Tarnowskiego
wydawnictwo ZNAK, w przypadku
księgi dla profesora Węgrzeckiego −
Uniwersytet Ekomoniczny w Krakowie.
Wszystkie księgi zostały wręczone
podczas uroczystych spotkań
jubileuszowych, współorganizowanych
przez nasz Instytut.
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Czasopismo
Na osobną uwagę zasługuje nowa
inicjatywa edytorska naszego Instytutu. Tej
jesieni ukazał się pierwszy numer rocznika
Thinking in Values. The Tischner Insti−
tute Journal of Philosophy.
Pismo, wydawane w języku angielskim, ma
za zadanie przybliżyć anglojęzycznemu
czytelnikowi filozofię Tischnera, ukazać jej
recepcję, a także zaprezentować refleksję
uprawianą w środowisku Instytutu.
Zamysłem jest podporządkowanie każdego
numeru jednej idei naczelnej.
W minionym roku była to solidarność,
problem kluczowy dla filozofii Tischnera w latach osiemdziesiątych.
Zespół redakcyjny rocznika, pod przewodnictwem Dominiki
Kozłowskiej, dokonał wyboru najważniejszycj tekstów
o solidarności, sięgając tak do pism samego Tischnera, jak i polskich
i zagranicznych komentarzy i polemik.
Celem pisma jest dotarcie do zagranicznych środowisk akademickich
i ukazanie oryginalności filozofii Józefa Tischnera,
a także współczesnego polskiego myślenia rodzącego się na przecięciu
fenomenologii, filozofii dialogu i myślenia religijnego. Wśród
autorów tekstów − poza samym Józefem Tischnerem − znaleźli się
m. in. Charles Taylor, Chantal Delsol, Jacek Salij, Dariusz Gawin,
Dariusz Karłowicz, a także filozofowie z kręgu Instytutu.

8

Działalność Instytutu

Wykłady Tischner i Inni
W mijającym roku odbyły się cztery kolejne wykłady
wserii Tischner i Inni.
prof. Marek Drwięga, Tischner i Ricoeur (marzec)
prof. Adam Węgrzecki, Tischner i Scheler (kwiecień)
prof. Aleksander Bobko, Tischner i Kant (październik)
dr Antoni Szwed, Tischner i Kierkegaard (grudzień)
Po zakończeniu projektu Instytut planuje publikację
tekstów wykładów w formie książkowej. Cały projekt
współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Seminarium w Łopusznej
Co roku, tradycyjnie już, Instytut organizuje wyjazdowe
seminarium w Łopusznej. Seminaria te są okazją do pogłębionej
debaty o sprawach filozoficznie doniosłych,
a jednocześnie szczególnie ważnych dla Instytutu. Temat
ubiegłorocznego seminarium przyniosło życie: była to dyskusja
o kondycji polskiego Kościoła po wydarzeniach towarzyszących
odwołanemu ingresowi abpa Stanisława Wielgusa.
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Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m. in. Mirosława Grabowska, Piotr
Dardziński, Tadeusz Szawiel, Tomasz
Terlikowski, Tadeusz Bartoś, Janusz
Poniewierski, Jerzy Sosnowski.
Dyskusja, która nie koncentrowała
się tylko na problemie lustracji
w Kościele, ale poruszała wiele palących
tematów, takich jak rola biskupów,
miejsce świeckich w Kościele,
współczesna
wizja
Kościoła
w Polsce, opublikowana została w dwóch
częściach w kolejnych numerach miesięcznika Znak.
Dyskusja podzielona była na dwie
części. W jej pierwszej odsłonie,
moderowanej przez Dominikę
Kozłowską, wszyscy uczestnicy próbowali
postawić “diagnozę” tego, co miało
miejsce 7 stycznia 2007 roku. Część druga
koncentrowała się na poszukiwaniu
pozytywnych
rozwiązań
i próbie odpowiedzi na problemy
sformułowane wcześniej. Ta część
moderowana była przez Marię Piesko.
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Seminaria otwarte
W trakcie minionego roku kontytuowana była także
tradycja seminariów otwartych. Regularnie odbywało się
prowadzone przez prof. Czesława Porębskiego seminarium
pod tytułem My i Inni, w tym roku koncentrujące się na
podmiotowych warunkach wspólnotowości.
Dni Tischnerowskie
W maju 2007 r. Instytut
w s p ó ł u c z e s t n i c z y ł
w
przygotowaniu VII Dni
Tischnerowskich w Krakowie jako
ich oficjalny organizator obok
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej oraz Społecznego
Instytutu Wydawniczego ZNAK.
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Poza wkładem pracy w samą
organizację, a także kształt programowy Dni
Tischnerowskich, Instytut zorganizował
panel dyskusyjny pt. Kościół Tischnera.
W debacie udział wzięli: Karol Tarnowski,
Dariusz Karłowicz, Anna Karoń −
Ostrowska, Jarosław Gowin. Dyskusję
prowadziła Maria Piesko.

Współpraca
Niezależnie od podejmowanych samodzielnie inicjatyw
w ubiegłym roku Instytut starał się wspierać wartościowe działania,
które ściśle wiązały się z osobą i myśleniem ks. Józefa Tischnera.
Kontytuowaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Drogami
Tischnera, które skupia nauczycieli ze szkół noszących imię Józefa
Tischnera. W styczniu odbyła się kolejna, współorganizowana przez
Stowarzysznie i Instytut, konferencja nauczycieli. Tym razem tematem
przewodnim była odpowiedzialność i jej miejsce
w nauczaniu i wychowaniu. Po referatach wygłoszonych przez
reprezentujących Instytut: Krystynę Ablewicz, Michała Bardela
i Adama Workowskiego nastąpiła dyskusja, a także liczne rozmowy
w kuluarach.
Niezależnie od samej konferencji, przedstawiciele Instytutu
w minionym roku kilkakrotnie odwiedzali szkoły Tischnerowskie
i wygłaszli dla uczniów i nauczycieli wykłady o myśli i życiu
ks. Tischnera.
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W grudniu miało miejsce otwarcie wystawy poświęconej
“Solidarności” i ks. Tischnerowi, która została zorganizowana przy
współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, przy
ul. Rajskiej 1. Otwarciu wystawy, prezentującej archiwalne materiały
z lat osiemdziesiątych − dokumenty, fotografie, fragmenty filmów,
towarzyszyła dyskusja panelowa poświęcona idei solidarności,
promująca równocześnie instytutowe czasopismo Thinking in Val−
ues.
Idea Dni Tischnerowskich jako wydarzenia, które
upowszechnia myślenie ks. Tischnera i przybliża − zwłaszcza młodym
ludziom − jego filozofię, przekracza już ramy Krakowa. W minionym
roku podobne Dni zostały zorganizowane również we Wrocławiu.
Przygotowana w środowisku doktorantów Uniwersytetu
Wrocławskiego impreza, odbyła się na przełomie maja i czerwca przy
współudziale filozofów z naszego Instytutu (A. Bobko,
Z. Stawrowski). Podobnie jak podczas Dni krakowskich była to okazja
do wysłuchania wykładów i dyskusji dotykających najważniejszych
problemów filozoficzno − społecznych współczesności.
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Aby wspomóc naszą działalność, mogą Państwo
przekazać 1% swojego podatku na rzecz Instytutu.W tegorocznym
zeznaniu podatkowym należy wypełnić jedynie odpowiednią
rubrykę podając nazwę i nr KRS organizacji, której chcemy
przekazać 1% podatku. Nie trzeba, jak dotąd, samemu nic
wpłacać.
Nasze dane:

Fundacja
“Instytut Myśli Józefa Tischnera”
KRS 0000178324
Wszystkich ludzi dobrej woli, zatroskanych o jakość polskiego
myślenia, bardzo prosimy o wsparcie Instytutu.
dr Łukasz Tischner − Przewodniczący Konwentu Fundatorów
o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP − Przewodniczący Rady
Programowej
prof. Zbigniew Stawrowski − Dyrektor Instytutu

14

Działalność Instytutu

Pomogli nam:
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja BRE BANKU

Fundacja im. S. Batorego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Książki

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

Stowarzyszenie Willa Decjusza
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Fotografia na okładce:
Krzysztof Gierałtowski

16

