WIARA i ROZUM
Transcendencja a prawa fizyki
Streszczenie: Wykład poświęcony będzie współczesnej fizyce i zmianie sposobu
widzenia świata, która nastąpiła w XX wieku. Zmiana ta niesie daleko idące
konsekwencje w naszym rozumieniu determinizmu i możliwości pełnego poznania
rzeczywistości. Omówiony będzie możliwy związek fundamentalnych pytań fizyki z
pytaniem o istnienie transcendencji.
Krzysztof A. Meissner jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego i przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie.
Zajmuje się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych i teorią grawitacji.
Współpracował z Gabriele Veneziano z CERN, ostatnio zaproponował z Hermannem
Nicolai z Instytutu Maxa Plancka rozszerzenie obecnej teorii cząstek elementarnych,
przewidujące istnienie nowych cząstek możliwych do odkrycia w Wielkim Zderzaczu
Hadronów (LHC) oraz istnienie bardzo ciężkiej ciemnej materii. Współpracuje również
z Rogerem Penrosem z Oxfordu w obserwacyjnym poszukiwaniu pierścieni na
satelitarnych mapach kosmicznego promieniowania tła. Prof. Krzysztof Meissner jest
cenionym popularyzatorem nauki, biorącym stały udział w audycjach
popularnonaukowych w radiu, telewizji i internecie.
Zapraszamy. Wstęp wolny.
Czym są konwersatoria WIARA i ROZUM?
W II wieku Tertulian sceptycznie pytał “Cóż mają wspólnego Ateny i Jerozolima? A cóż
Akademia i Kościół?”. Te słowa przytacza Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, którą jednak
rozpoczyna pozytywnym stwierdzeniem, że “wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których
duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Te dwa stanowiska (tak odległe w czasie)
rozpinają przestrzeń, w której pozostaje wiele miejsca na pytania i odpowiedzi, wątpliwości
i wyjaśnienia.
Konwersatorium nasze skierowane jest do tych, którzy podzielają pogląd Jana Pawła
II, że “obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wnikliwego rozeznania, ponieważ
zarówno rozum jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych odniesieniach”.
Jakkolwiek w powyższych cytatach chodzi o filozofię, to wydaje nam się, że nieuniknione jest
w dzisiejszej dyskusji relacji wiary i rozumu uwzględnienie także punktu widzenia nauk
szczegółowych, w tym przyrodniczych. Zapraszamy zatem do dyskusji wykładowców
świeckich i duchownych, przedstawicieli rozmaitych nauk, by móc wspólnie rozważać kwestie
wzajemnych odniesień wiary i rozumu.
Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy zarówno studentów jak i pracowników
naukowych, ale również wszystkie inne zainteresowane osoby. W założeniu spotkania mają
mieć formę wykładu, po którym następuje otwarta dyskusja. Od zaproszonych prelegentów
oczekujemy przede wszystkim kompetencji w temacie, który prezentują, ale także świadectwa
wiary w odniesieniu do prezentowanych treści oraz otwartości na dyskusję z uczestnikami
spotkania.
Organizatorami spotkań są: Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz
Duszpasterstwo Akademickie “Na Brzegu” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.

