
związane z tematyką seminarium. 
Wspomniał m.in. o Georgu Heglu 
(„przedstawił wizję historii jako pro
cesu, w którym człowiek uświadamia 
sobie, że jest wolny") i Karolu Marksie 
(„warunkiem mówienia o jakiejkol
wiek wolności musi być fundament 
ekonomiczny"). 

- Cechą nowoczesnych społe-
czeństwjest zapominanie o „mięk
kich" uczuciach - mówił filozof. 
- Rozrywką i wolnością człowieka 
staje się pilot i 100 kanałów telewi
zyjnych. Wolność to pozbycie się te
go pilota i przezwyciężenie przyzwy
czaj eń. 

- Ja mam jednak bardziej optymi
styczną wizję świata niż pan profe
sor - ripostował ks. Czupryn. - Nie mo
żemy wszystkiego zrzucać na czynnik 
zewnętrzny i mówić, że ktoś nami ma
nipuluje. Wolność jest w nas. 

Po dyskusji młodzież podzieliła się 
na grupy i wzięła udział w warsztatach 
„Wolność, wybór, odpowiedzial
ność", ó AD 

Druga to świadomość tego, czemu wol
ność ma służyć. Mówiąc prosto: co ja 
z tego będę miał? 

Tomasz Zbrzezny zaczął swój mi-
niwykład od wymienienia kilku na
zwisk, których „księża nie lubią", a są 

Tomasz Zbrzezny wczoraj w III LO 

- Pomagając innym w osiągnięciu 
wolności, sami stajemy się bardziej 
wolni - mówił chwilę po filmie ks. Czu
pryn. - Właśnie ta myśl jest jedną 
z dwóch, które są istotne w refleksji 
poświęconej stawaniu się wolnym. 

•• Co to znaczy, że jesteśmy powo
łani do wolności? Czym ona jest? Na 
te pytania starali się odpowiedzieć 
uczestnicy wczorajszego spotkania 
w III LO: ks. Bogdan Czupryn, filozof 
Tomasz Zbrzezny oraz licealiści. 
Seminarium filozoficzne tojedenzpun-
któwrozpoczętegowpiątekXXTVTy-
godniaKultury Chrześcijańskiej. Wtym 
rokuprzebiegaonpodhasłem „Powo
łani do wolności". TaM też był tytuł spot-
kania win LO. Wzięło wnim udział kil
kudziesięciu płockich licealistów, ko-
ordynatorką była polonistka Grażyna 
Rybicka. A prelegentami - ks. dr Bo
gdan Czupryn, który specjalizuje się 
w zagadnieniach filozoficznych (wy
kłada m.in. w Wyższym Seminarium 
Duchownym) oraz znany płocki filo
zof, wykładowca Szkoły Nauk Technicz
nych i Społecznych Tomasz Zbrzezny. 

Zaczęło się od wspólnego obejrze
nia filmu „Prawo do wolności" (mło
da Afganka musi uciekać z kraju, bo 
grozijej śmierć za organizowanie kur
sów czytania i pisania dla kobiet). 

Filozof do licealistów: Wolność to nie pilot do telewizora 


