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F zanowny Panie ProFesorze, na począthu chciaŁ

\ bym wyrazić słowa wdzięczności za to, że pomi-
Ymo licznych obowiązhów znalazł Pan chwilę dla
Czytelnihów,,Apostoła". Jest Pan znanym i cenionym
nauhowcem zarówno w hraju, jah i za granicą, czy pa-
mięta Pan moment rozpoczęcia ,,przygody" nauhowej?

W młodości moim pragnieniem było począthowo
wyłącznie studiowanie nauh technicznych i harie-
ra inżyniera. Pragnąłem tego, chociaż hończyłem
na wshroś humanistyczne liceum, z dużą ilością ła-
ciny, historii, literatury. Ale 9dy shończyłem studia
i obroniłem (z wyróznienieml) pracę magistershą, mój
mistrz i nauczyciel, prof. Henrylr Córechi, powiadomił
mnie, ze już od hilhu dni jestem zatrudniony w jego
instytucie. Przyjął właśnie mnie, chociaż ubiegało się
o to hilhudZiesięciu moich bardzo zdolnych holegów.
Ale prolesor właśnie mnie zautał. No więc starałem się
bardzo. zeby nie zawieść tego zaufania. Pracowałem
z całych sił, dlatego dość szybho zrobiłem dohtorat,
habilitację, a potem zdobyłem dyplom prolesorshi.
Jednah gdy pojechałem go odebrać, to do Belwederu
nie chcieli mnie wpuścić, bo uwazali, ze |estem za mło-
dy! Byłem wtedy najmłodszym profesorem w Polsce...

Śmiało mogę powiedzieć,że Pan ProFesor jest czło-
wiehiem renesansu, nie ma chyba dyscypliny nauho-
wej, htórej Pan nie dothnął. Od długiego czasu zajmuje
się Pan inżynierią biomedyczną, dlaczego?

Uwazam, ze inzynieria biomedyczna jest ciehawa,
bo operuje na styhu pomiędzy urządzeniami tech-
nicznymi i organizmem człowieha, co rodzi lascynu-
jące problemy po obu stronach. lnzynieria ta jest tez
bardzo potrzebna, bo to właśnie ona uzbraja leharzy
do walhi o zdrowie i zycie ludzi, a to jest najszlachet-
niejszy celI

l(iedy był Pan rehtorem Ahademii Córniczo-Hut-
niczej w l(rahowie, zainicjował Pan postępowanie
w sprawie nadania tytułu dohtora honoris causa Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi ll. Jah wspomina Pan ten
czas?
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To była fascynuiąca przygoda! Zanim uzyshali-
śmy (jaho uczelnia) prawo do nadania Papiezowł tej
godności * musiałem wiele razy gościć w Watyhanie
i prowadzić wiele rozmów z samym Ojcem Swiętym
i z osobami z jego otoczenia. Mając odpowiednią zgo-
dę, przygotowałem uzasadnienie i postawiłem spra-
wę formalnie na porządhu obrad Senatu ACH. Wybór
został dohonany przez ahlamację. Była to pierwsza
uchwała Senatu ACH w 20OO rohu. Potem polecha-
liśmy do Watyhanu i w dniu moich imienin,3 hwietnia
2OOO rohu, w Sali l(lementyńshiej, miałem zaszczyl
odczytać laudaclę, a potem nałozyć na ramiona Pa-
pieza epitogium z barwami naszej uczelni. To były cu-
downe, niezapomniane chwile!

Czy zgłębianie nauhi może wpĘwać na relacje z Pa-
nem Bogiem?

Ja osobiście rozgraniczam wyraźnie sprawy nauhi
i sprawy wiary. Nauha ma wymiar obiehtywny, jest we-
ryfihowalna, przynosi ohreślone horzyści personalne
i społeczne. Natomiast wiara ma wymiar bardzo su-
biehtywny, nie podlega weryfihacji i nie powinna być
związana z zadnymi horzyściami. Dlatego zgłębiam
nauhę po to, by dać ludziom lepsze życie poprzez
nowe systemy techniczne, ratuiące ich zdrowie, nato-
miast z Panem Bogiem obcuję w modlitwie i w medy-
tacji, po to, zeby samemu być lepszym człowiehiem.
To drugie zadanie jest znacznie trudniejsze...

Czy zdaniem Pana Protesora podejście nauhowców
do religii i wiary jest współcześnie inne niż hiedyś? Czy
obserwuje Pan zmiany w tei hwestii?

Wśród nauhowców z róznych hrajów Europy i świata
obserwuję postępujące zobojętnienie na sprawy reli-
gii i wiary Próba szczerej rozmowy z Ameryhaninem,
Chińczyhiem czy Rosjaninem na tematy religijne hoń-
czy się nieodmiennie zmianą tematu przezrozmów-
cę. Wśród polshich uczonych sytuacja jest nieco inna.
Nas sprawy religii autentycznie interesują i dotyczą,
chociaz oczywiście światopoglądy bywają rózne. Nie-
stety, ostatnio pojawiła się 9rupa - mało liczna, ale
hałaśliwa i przez to widoczna - osób, htóre na hazdą
wzmianhę o religii reagują a9resją. Szhoda!

Czy religia może stanowić dla nauhowca jahieś ogra-
niczenie? lah rozumie Pan Profesor granice badań na-
uhowych? Czy powinny być tahowe stawiane?

Działam na gruncie nauh technicznych itwier-
dzę,że tu ograniczenia są wręcz honieczne. Jest tah,
bo współczesna techniha moze być uzyta dla ludzi -
albo przeciw ludziom. Potęga współczesnej inzynierii
sprawia, ze mozliwe jest osiąganie celów wcześniej

absolutnie niedostępnych - tych dobrych i tych złych,
W dodathu GŁĘBOl(OSC lNCERENCJl współczesnych
tworów techniląi (na przyhład lnternetu, teleFonii ho-
mórhowej, automatyhi itp.)w życie pojedynczych ludzi
i całych społeczności jest bezprecedensowa. Ale wła-
śnie z tego powodu nauhowiec zajmuiący się technihą
musi stale czujnie i hrytycznie oceniać cele, do htórych
zmierza. Trzeba odpowiadać nie tylho na pytanie, JAl(
osiągnąć tahi czy inny cel - ale tahze na pytanie, CZY
ten właśnie cel powinien być osiągnięty - ze wzglę-
dów moralnych. l tu religia może pomagać. bo jej ce-
chą było i jest precyzyjne odróznianie dobra od zła,
Więc tcr nie religia stawia ograniczenia w rozwoju na-
uhi. To my je stawiamy - dla dobra ludzhości. A religia
moze pomóc w ustaleniu, CDZIE te ograniczenia po-
winny być stawiane.

Na honiec naszej rozmowy pragnę zadać Panu Pro-
Fesorowi pytanie, htóre pewnie nurtuie wielu naszych
Czytelnihów: czy Pana Boga można odhrywać w spo-
sób nauhowy?

Jestem pewien, ze Bóg jest obecny w hazdym odhry-
ciu nauhowym, bo to przeciez On stworzył świat. My,
nauhowcy. tylho ten świat poznajemy i - zgodnie z bi-
blijną zasadą - czynimy go sobie poddanym. Działając
tah, stąpamy jednah po Bozych śladach, bo to przeciez
Bóg stworzył wszystho, co juz odhryliśmy i co odhryje-
my w przyszłości. W hazdej dziedzinie nauhi ten boshi
pierwiasteh jest obecny, chociaz nie zawsze jest on
wyraźnie widoczny. Natomiast sam Bóg jest tajemni-
cą, htórej drogą nauhową zgłębić niepodobna, Wszyst-
hie próby tworzenia nauhowych,,dowodów" na istnie-
nie (bądź na nieistnienie) Boga hończyły się zawsze
porazhą Mozemy nauhowo poznać Wszechświat, ale
nie jego 5twórcę. Stwórcę mozemy tylho podziwiać.
l to jest pięhnel

Bardzo dzięhuię Panu Profesorowi za podzielenie
się z naszymi Czytelnihami swoimi doświadczeniami
i przemyśleniami z pogranicza nauhi iwiary. Życzymy
Panu Protesotowi dużo zdtowia, łash Bożych w lodzi-
nie iwielu suhcesów nauhowych.
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Jerzy Detyna, profesor Politechnihi Wrocławshiej, pełni

członhostwo w hilhu towarzystwach nauhowych

prot dr hab. inz. Ryszatd Tadeusiewicz. proFesor nauh
technicznych , od 1971rohu związany z l(atedrą Auto-
matyhi Ahademii Córniczo-Hutniczej; trzyhrotny rehtor
ACH, Specializuje się w zagadnieniach z zahresu inlor-
matyhi, automatyhi i robotyhi, biocybernetyhi i inzynie-
rii biomedycznej. Jest autorem lll hsiążeh, ponad rysią-
ca artyhułów nauhowych oraz członhiem towarzystw i

homitetów nauhowych instytucji i czasopism
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