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Filozoficznie o wolności 
O tym, czym jest wolność, o jej 

różnych aspektach dyskutowała 
młodzież podczas IX seminarium 
filozoficznego „Powołani do wol
ności". Seminarium odbyło się 
w ramach Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej. 

W auli III LO spotkało się kilka
dziesiąt młodych osób z III LO, Ja
giellonki, IV i V LO. Seminarium 
zaczęło się od filmu „Prawo do wol
ności" o młodej Afgance, która mu
siała uciekać ze swojego kraju rzą
dzonego przez Talibów, o jej perype
tiach i wyborach w trakcie starania 
się o azyl w Stanach Zjednoczo
nych. Po dyskusji na temat filmu 
młodzież wysłuchała dwóch mini-
wykładów. Najpierw głos zabrał 
ksiądz Bogdan Czupryn, profesor 
Wyższego Seminarium Duchowne
go w Płocku i wykładowca na wy
dziale filozoficznym KUL-u. - Co 
to znaczy, być bardziej wolnym czło
wiekiem? Czy my w tej chwili czuje
my się wolni? Czy wolność jest war
tością absolutną? - zasypał pytania
mi młodzież ks. Bogdan Czupryn. 
- Zabieganie o wolność powinno 
być podporządkowane jakiemuś do
bru obiektywnemu. Trzeba mieć 
świadomość, czemu wolność ma słu
żyć. Wolność ma charakter dialogu. 
Pomagając innym w dorastaniu do 
niej, sami stajemy się bardziej wolni. 

Kolejny wykładowca, Tomasz 
Zbrzezny, pracownik naukowy płoc
kiej Politechniki, przedstawił poglą
dy na temat wolności na przykładzie 
Georga Hegla i Karola Marksa. Po
stawił dość pesymistyczną tezę, że 
sami rezygnujemy z wolności. - Sy
stem bardzo nam to ułatwia, oferu-

Na warsztatach młodzież musiała się zmierzyć z kwestiami wolności 
i odpowiedzialności 

jąc np. pilota i sto kanałów telewi
zyjnych - mówił. - Myślę, że żeby 
być wolnym trzeba się katorżniczo 
uczyć i umieć dostrzegać zagrożenia 
wolności. Każdy, kto z własnej woli 
przeczyta powieść, esej filozoficzny 
poszerza swoją wolność. 

Film i wykłady nie były jedynymi 
elementami seminarium. Na war
sztatach młodzież musiała się zmie
rzyć z problemem wolności i odpo
wiedzialności. Punktem wyjścia była 
opowieść o wolontariuszce Ani, po
magającej w piątkowe popołudnia 
w domu dla osób starszych. Przyja
ciółka poprosiła, aby zagrała w jej 
drużynie piłki ręcznej, której treningi 
odbywają się w tym samym czasie, 
gdy Ania jest w domu starców. Co 
powinna zrobić Ania? Odpowiedzi 

wcale nie były jednoznaczne. Część 
osób uważała, że powinna zostać 
w domu starców, bo jest tam potrzeb
na i lubiana. Część była zdania, że 
powinna spróbować czegoś innego, 
żeby się rozwijać. Żeby jeszcze bar
dziej skomplikować sytuację Ani, 
w domu starców pojawiła się jej bab
cia. Jak wtedy ma postąpić Ania? 
- Powinna zostać, bo tam jest jej ro
dzina - uważali jedni. - Babcia po
winna jej pozwolić odejść, żeby się 
realizowała - twierdzili inni. Mło
dzież musiała się zmierzyć jeszcze 
z kilkoma dylematami Ani. Konklu
zją warsztatów było stwierdzenie, że 
wolność i odpowiedzialność są ze 
sobą związane i że wolność to jedna 
z nielicznych wartości, której nie 
można nam zabrać. GSZ 


