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Szanowni Państwo Profesorowie, Nauczyciele Akademiccy!
Drodzy Doktoranci i Studenci!

Zwracamy się do Państwa z Apelem, który kierujemy w czasie, gdy szczegól-
nie wspominamy Karola Wojtyłę, profesora, wielkiego nauczyciela akademickie-
go, filozofa, kardynała i papieża. Pragniemy przypomnieć jego znaczący wkład 
w rozwój nauki, przede wszystkim w dziedzinie antropologii i humanizmu.

Miesiąc październik tradycyjnie związany jest z początkiem roku akademic-
kiego w naszych uczelniach. W tych dniach, 16 października, przypada także 42. 
rocznica wyboru Jana Pawła II. Rok 2020 jest jubileuszem jego setnej rocznicy 
urodzin. To dobra okazja, by kolejny raz sięgnąć w programach naszych wykła-
dów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej do nauczania Karola Wojtyły, w aspek-
cie filozoficznym, kulturowym i społecznym, do czego Państwa zachęcamy.

W dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, prze-
wartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą uniwersyte-
tów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nad-
rzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw. Kierunki na tej drodze 
profetycznie wskazywał św. Jan Paweł II. W encyklice Fides et ratio napisał, że 
w sferze osobowego samopoznania: im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość 
i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem co-
raz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego 
istnienia.

To poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu jest dziś wyzwaniem dla naszych 
studentów w  otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. 
Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograni-
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czone możliwości wirtualnej komunikacji są wielką szansą, ale stwarzają rów-
nież niespotykane dotąd zagrożenia. Wobec tych faktów nauczanie papieża 
z Polski i jego życiowa postawa mogą inspirować młodych ludzi do dążenia ku 
prawdzie i wewnętrznej wolności. Dlatego zachęcamy, by używając współczesny 
środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy na-
wiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II.

Odwaga i niezłomna postawa św. Jana Pawła II w dążeniu do prawdy stają 
się dziś autentycznym świadectwem i pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na 
kluczowe pytania egzystencjalne. Ojciec Święty zwracał uwagę, że uniwersyte-
ty w swej działalności są na służbie prawdy poznawanej i przekazywanej, któ-
re są warunkiem niejako organicznym podmiotowości całego społeczeństwa.

Stąd tak ważne jest twórcze towarzyszenie młodym ludziom i formowanie 
ich do odpowiedzialnego podejmowania ról społecznych. We wspomnianej 
encyklice Fides et ratio czytamy zaś, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na 
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Korzystajmy z tego potencjału w naszych środowiskach akademickich. Niech 
nauczanie św. Jana Pawła II będzie zachętą dla studentów do podejmowania wy-
zwań i rozwoju osobistego!
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