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Jak w sposób pozbawiony stronniczości przekazać komuś opinie i wiedzę na kontrowersyjny temat? Otóż jest ciekawy pomysł na obiektywne przekazanie słuchaczom różnorodnych poglądów. Debata oxfordzka uczy samodzielnego
analizowania, wyrabiania własnej opinii. Słuchacz nie może
pozostać bierny wobec tego, co dzieje się na sali. Dzięki argumentom padającym ze sceny na „tak” i na „nie”, można
wnioskować o słuszności tezy.
25 stycznia, na campusie B, odbyła się debata oxfordzka na
temat: „Legalizacja prostytucji dobrem koniecznym”. Organizatorem spotkania było Europejskie Forum Studentów AEGEE Zielona Góra.
- Proszę państwa – coś niebywałego! Temat dyskusji jest tak
sformułowany, żeby już na wstępie narzucić państwu tok rozumowania naszych przeciwników – zwrócił się do publiczności
Paweł Lichtarski, student politologii, występujący przeciw legalizacji prostytucji. – W tej tezie pojawia się sprzeczność. Jaki
związek jest między prostytucją i dobrem? Zamieniając wyraz
„legalizacja” słowem „likwidacja” dopiero uzyskamy coś, co nazwiemy „dobrem koniecznym”. Zatem „Likwidacja prostytucji dobrem koniecznym”! – wyjaśniał adwersarzom i zgromadzonej publiczności, przekreślając kredą tezę zapisaną na tablicy. – Jaki to
będzie świat, kiedy córka przyniesie umowę o pracę z adnotacją
w rubryce „zawód”: prostytutka. Legalizacji absolutne nie!
Ze strony obrońców tezy padały argumenty związane z polepszeniem warunków pracy kobiet w „najstarszym zawodzie
świata”. Wiązano również nadzieje ze zlikwidowaniem półświatka kryminalnego, który zarabia na prowadzeniu agencji towarzyskich. Zgodę na legalną prostytucję argumentowano zyskiem
dla państwa ze zwiększenia wpływów podatkowych. Jak wyliczył
jeden ze zwolenników legalizacji, byłaby to kwota niebanalna, bo
około 2 mln euro.
Kontra była natychmiastowa: - Likwidujmy miejsca gwałtu
i przemocy, likwidujmy miejsca, gdzie kobieta jest traktowana jak
rzecz.
Na to drużyna popierająca tezę: - Nie zakrywajmy problemów
społecznych pod dywanem etyki i moralności. Prostytucja jest
zjawiskiem społecznym i nic tego nie zmieni. Trzeba likwidować sutenerstwo i patologię. Legalizacja prostytucji powinna się
z tym zmierzyć.
Dyskutanci zastosowali pełen wachlarz chwytów retorycznych
i erystycznych. Jeden z mówców wykorzystał nawet swoją znajomość historii PRL-u, przypominając: - Z prostytucją jest jak
z benzyną za czasów komuny: niby jej nie ma, a każdy jeździ
aż się kurzy.
Po obu opozycyjnych stronach miało zasiąść po 4 dyskutantów. Jednakże na debatę nie zdołał dotrzeć jeden z przeciwników
postawionej tezy. Potyczka na argumenty, pomimo nierównego
składu drużyn, była co najmniej zaciekła. Pojawiały się arcyciekawe spostrzeżenia związane z problemem legalizacji prostytucji
w Polsce. Po stronie broniącej tezy wystąpili dwaj studenci politologii, studentka marketingu i zarządzania, a także dr Ryszard
Kessler, politolog. Po stronie przeciwników legalizacji prostytucji
zasiadło dwoje studentów politologii i student teologii. Moderatorem dyskusji była Karolina Wysocka, zaś koordynatorem debaty
był Piotr Rolla (oboje z AEGEE).
Poszczególni mówcy prezentowali swój punkt widzenia w pięciominutowych wystąpieniach. Tłum publiczności zgromadzonej
w największej auli na campusie B śledził na przemian argumenty
obrońców i przeciwników tezy. Zawrzało.
Po wyczerpaniu czasu na poszczególne wystąpienia, głos
miała publiczność, która mogła swobodnie skomentować debatę. Padło kilka pytań do przedstawicieli obu stron sporu. Prędko
rozwiano indywidualne wątpliwości.
Podczas głosowania publika nie prezentowała własnej opinii,
ale oceniała sposób bronienia tezy i argumentację każdej z opozycyjnych grup. Większością ośmiu głosów publiczność poparła
argumenty drużyny walczącej o legalizację prostytucji.
Jan Walczak
Kaja Rostkowska
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Obrazu Matki Bożej Sedes Sapientiae
- STOLICY MĄDROŚCI
W dniach od 7 do 12 lutego 2005
r. odbędzie się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Sedes Sapientiae
– Stolicy Mądrości w Diecezji Zielonogórsko-Ggorzowskiej. Obraz ten
podarował Ojciec Święty Jan Paweł
II podczas Jubileuszu Roku 2000
środowiskom akademickim całego
świata pragnąc, aby Maryja pomagała „przenikać środowisko uniwersyteckie duchem chrześcijańskim”
i aby dzięki temu zarówno wykładowcy, jak i studenci czynili z wyższych
uczelni takie środowisko, „w którym
człowiek znajduje wizję przyszłości,
mądrość, bodziec do kompetentnej
służby społeczeństwu”.
Obraz Maryi Stolicy Mądrości
wędrować będzie po ośrodkach
akademickich naszej diecezji. Towarzyszyć mu będą wydarzenia
religijne, kulturalne i naukowe.
Wszystkich Wielce Szanownych Pracowników Akademickich
i Pracowników Nauki, Drogich Studentów, Duszpasterstwa Akademickie, Organizacje Akademickie i Studenckie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych tak ważnych dla środowisk
akademickich uroczystościach!
Biskup Diecezjalny - Bp dr Adam Dyczkowski
oraz duszpasterze akademiccy
ks. Dariusz Denuszek, ks. Paweł Prüfer
A oto program Peregrynacji w naszych paraﬁach:
W DUSZPASTERSTWIE STODOŁA
11 lutego (piątek)
20.00 – powitanie ikony i uroczysta Eucharystia
21.30 – rozpoczęcie czuwania modlitewnego przed ikoną (do godz.
24.00)
12 lutego (sobota)
6.00 – rozpoczęcie czuwania modlitewnego
6.30 – godzinki ku czci NMP
7.00 – Msza św. paraﬁalna
7.30 – rozpoczęcie czuwania modlitewnego przed ikoną (prowadzą
grupy z DA)
11.00 – konferencja/prelekcja
12.00 – spotkanie dyskusyjne (panel w kawiarni „Pod Aniołami lub
w salkach paraﬁalnych)
13.00 – różaniec akademicki (cztery części)
16.00 – konferencja: ks. Kan. Leszek Kaźmierczak, proboszcz paraﬁi
św. Józefa w Zielonej Górze
17.00 – modlitwa śpiewem przed ikoną (schola DA STODOŁA)
18.30 – Msza św. Paraﬁalna (z kazaniem - ks. Pawel Prüfer)
19.30 – modlitwa przed ikoną na zakończenie
20.00 – pożegnanie ikony w paraﬁi św. Józefa.
W DUSZPASTERSTWIE U ZBAWICIELA
12 lutego (sobota)
20.00 – powitanie ikony i uroczysta Eucharystia
22.00 – Apel Jasnogórski
22:15 – Adoracja przygotowana przez Duszpasterstwo Akademickie
23:00 – Czuwanie przy ikonie do godz.1:00
13 lutego (niedziela)
8:00 – Godzinki ku czci NMP
8:30 – Msza Św. paraﬁalna
9:30 – Msza św. paraﬁalna
10:30 – Msza św. paraﬁalna
11:30 – Różaniec akademicki
12:00 – Msza św. i pożegnanie Ikony w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

ks. Dariusz Denuszek

