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Zasadnicza działalność nauczyciela aka-demickiego mieści w sobie cały konglomeratzainteresowań i sposobów oddziaływania naszerokie rzesze społeczeństwa nie tylko namłodzież uniwersytecką.Pytana o młodzieńcze fascynacje wspo-mina, iż wprawdzie zaczęła studiować geo-grafię, ale rychło zainteresowania poszybo-wały gdzieś hen w inne dziedziny wiedzy.Jednak nie pozostała tylko przy studiowaniuprawa, która wprawdzie ukończyła, aleukończyła też filozofię, której poświęciła siędo dziś tworząc zręby nowego działu filozofiicodzienności, którą wprawdzie przypisywa-no już twórczości Stanisława Dygata, jednakzręby naukowości nadaje jej dopiero PaniProfesor. Stworzyła też i wiele lat nauczałafilozofię polityki. Ale o tym napisano już b.wiele.Warto podkreślić fakt, iż MS niejako uto-rowała drogę kobietom – filozofom. Ta naukabowiem przez wieki już od starożytnościzarezerwowana była dla mężczyzn. Dlategojuż niejednokrotnie podkreślałam, iż nazwaćJą można Pierwszą Gwiazdą jasno świecącąna firmamencie filozofii. Dopiero za niąposzły inne. Ale żadna nie napisała tyleksiążek! A jeszcze... polityka.Ta dziedzina pochłonęła filozofkę całko-wicie na przełomie wieków. Została wybranasenatorem RP. Jej rezydencję na SaskiejKępie zaczęli odwiedzać ludzie, którzy nigdydotąd nie wierzyli w pomoc parlamentarzy-stów. I nie byli to tylko odmieńcy. Szyszkow-ska zawsze pod prąd. Odznaczając się nie-zwykłą odwagą cywilną zawsze podejmowa-ła tematy niepopularne. Zasłynęła projektemustawy mającej na celu obronę i równeprawa dla osób homoseksualnych. Jest toteren niezwykle śliski, a defekty osobowo-ściowe osób dotkniętych, kochających inaczejnie zawsze pomagają w tym, aby im poma-gać. Przerysowanie niektórych form manife-stowania swej odmienności zaszkodziły tejskądinąd bardzo nobliwej damie. Homosek-sualiści po prostu nie potrafili docenić tego,co się dla nich robi. To właśnie ogromniewrażliwe serce – a nie na odwrót, jak chcieli-by niektórzy – sprawiło, iż Pani Senatorprzygotowała projekt ustawy o możliwościzastosowania eutanazji względem osóbnieuleczalnie chorych, jak również nie mogą-cych znieść głębokich cierpień psychicznych.Oczywiście na ich własną prośbę. To osoby wswej własnej świadomości dopuszczającenadużycia w tym względzie dopatrują sięmożliwości zabójstw czy naśladownictwahitlerowców, a przecież ci stosowali ekster-minację. Łączenie eutanazji jest przejawemzłej woli, bowiem Hitler zabijał tych, którzychcieli żyć. Osoby, które już w życiu napraw-dę cierpiały, wiedzą co znaczy możliwośćuzyskania ulgi czy końca cierpień, które i takcałkowicie paraliżują życie człowieka.Aż dziw, że ktoś mógł podejrzewać tęwrażliwą kobietę o chęć mordowania ludzi.Powodzenie jakim cieszyła się na fotelusenatorskim wynikało niewątpliwie z czuło-ści na problemy szarego człowieka, na po-trzeby ludzi przeciętnych, zagubionych wcodzienności, zawiodło ją do chęci zasiadaniana fotelu prezydenckim. Przyjaciele nama-wiali antycypując wielkie powodzenie wśród

szerokich mas. Niestety, zawiedli ci, którzynajwięcej zawdzięczali i choć zbierając pod-pisy mogliśmy przekonać się o wielkiej miło-ści tych, którzy doceniali działalność, tojednak niektórzy członkowie komitetu wy-borczego kradnąc listy z podpisami zapewnekomuś się przysłużyli, bo znaleźli się nalistach wyborczych do parlamentu.Wyznała mi kiedyś, iż jej dziecięcym ma-rzeniem było pisanie powieści. Ci, którzyczytają jej książki, wiedzą, że płyną z nich nietylko naukowe treści, że wrażliwość kobiecapomaga Jej w trafianiu nie tylko do umysłówale też serc czytelników. Natomiast fakt, iżwyposażona jest też w męskie komponentyumysłowości, promienieje nie tylko na moż-liwości wszechstronnego rozwoju osobowo-ści, ale też uprawianie męskiej dotąd dzie-dziny, filozofii. Z utęsknieniem więc czekamyna zmniejszenie (bo przecież nie ustanie)aktywności na niwie profesjonalnej aby swązadziwiającą empirię życiową przelała nastrony beletrystyki ubarwiając adekwatniedo swych nieograniczonych możliwościwynikających z prawdziwych i wielce rozle-głych talentów.Szczególną dziedziną działalności prof.Szyszkowskiej jest organizacja konferencjinaukowych. Było ich już bardzo wiele. Tema-tyka zadziwia różnorodnością, a także odwa-gą sformułowań tematów np. „O braku wol-ności światopoglądowej w Polsce”. Tytułjednoznacznie sugerujący o tym, jak napraw-dę manifestuje się w naszym życiu społecz-nym i politycznym ów brak, czytelnik całko-wicie może się przekonać przeczytawszyreferaty wygłaszane na konferencji, a potem– jak zawsze opublikowane w specjalnymwydaniu książkowym w Domu wydawni-czym tCHu.Wszystkie konferencje odznaczają sięciekawym doborem referentów i bardzozaangażowanymi uczestnikami. Dyskusje sązawsze ożywione i co należy podkreślićbardzo swobodne, bo atmosfera stworzonapodczas obrad, a także w kuluarach sprawia,iż każdy może naprawdę odsłonić swe po-glądy i podzielić się przemyśleniami zyskującprzy tym możliwość weryfikacji swych są-dów. Konferencje odbywają się nie tylko wWarszawie. Do tradycji już przeszły zjazdymające miejsce aż na „polskich antypodach”czyli na Półwyspie Helskim. Kiedy już milk-nie gwar letnich wczasowiczów, gdy pusto-szeją plaże nawet na sławetnym piaskuChałup do gościnnego Gryfu w Kuźnicy zjeż-dżają uczestnicy filozoficznych konferencji iobradując kumulują przerwy w taki sposób,aby znaleźć czas na głębszy oddech nadmorzem. Wspólne spacery u stóp fal mor-skich w końcu października 2008 roku prze-sycone były dyskusjami na temat demokracji.Innym tradycyjnym miejscem konfero-wania naukowców jest uzdrowisko Nałę-czów. Kurort ten zachwycił pisarkę przedlaty, kiedy los rzucił Ją tam wraz z matką,która potrzebowała intensywnego leczenia.Coroczne wakacje przekształciły się w trady-cję, a miasto to ma jeszcze jeden powód dodumy, bowiem obok zaszczytów jakimiobdarzyły Nałęczów osoby Stefana Żerom-skiego i Bolesława Prusa, czy arystokratycz-nego Rodu Małachowskich – Maria Szysz-

kowska i Jan Stępień już zapisali się złotymizgłoskami w historii tegoż regionu. Obydoceniły to także władze miasta. Mieszkańcydoceniają i nie bez dumy opowiadają wcza-sowiczom o wyborach pisarzy przyjeżdżają-cych tu, aby nie tylko korzystać z genius loccitego osławionego miejsca, ale także aby móczetknąć się z kontynuatorami idei Żerom-skiego czy Prusa, ale także Stachia i EwySzelburg-Zarembiny, która również wybrałato magiczne miejsce.Niektórzy z mieszkańców Nałęczowapamiętają nawet wielce piękną kartę z życiaWielkiej Marii, otóż kiedy matka była bardzochora i potrzebowała drogie leki, a córkaakurat była w niszy swego życia – nie zawa-hała się podjęcia pracy fizycznej jako kelner-ka. Pamiętają także kuracjusze jak z wdzię-kiem obsługiwała gości Pensjonatu Ewelina.Pensjonat ten dziś – (chociaż jego właściciel-ka Pani Ewelina już 11 lat leży złożona cho-robą, a odwiedza ją głównie MS) bywa takżesiedzibą nałęczowskich konferencji. Uczest-nicy cieszą się z możliwości dyskutowania „uwód” jak to tu drzewiej bywało.W czerwcu 2009 roku Nałęczów, gdziemieszkają od 10 lat „Sartrowie” znów gościłuczonych w historycznej Ewelinie na ogól-nopolskiej konferencji. Temat wielce chwy-tliwy „Wolność indywidualna i obywatelska”.Toteż nawet już po obradach uczestnicysnując się ścieżynkami, gdzie oczyma duszydojrzeć można ślady stóp wybierających touzdrowisko wielkich z poprzednich epok:Żeromskiego, Prusa, Szelburg-Zarembiny i in.nadal kontynuowali dysputy o kategoriachwolności.Nałęczowianie ubolewają, iż ich miej-scowa duma, czyli prof. Sz., a także Jan zamało korzystają z uroków parku zdrojowego,że MS tylko przyjeżdża i odjeżdża do pobli-skich Strzelc lub szybko bieży na piechotę doswej chatki. A jest to istotnie chatka. Prze-piękna, ale chata, bo mylą się ci niezoriento-wani, którzy w świat ślą informację, iż profe-sor willę wielką i piękną sobie zbudowała(nie wiadomo za co). Tak twierdzą wrogowiei to w dodatku niezorientowani. Że piękną, tofakt. Bo Maria jest estetką i wszystko wokółNiej jest piękne. Wnętrze chatki też. I takwiele w niej zrobione jest rękami Jana Stęp-nia. Domek ten już ma znamiona muzeumregionalnego, biblioteki naukowej i beletry-stycznej też. Powstają tu Ich książki. Zjeżdża-ją tu Ich przyjaciele. Tu odbywały się teżspotkania Klubu Don Kichotów. Któż to taki?Ot, to jeszcze jedna dziedzina działalnościMarii. Powołała do życia Klub Don Kichotów.Ideą Klubu jest wzajemne wzmacnianie siępsychiczne tych, którzy są istotami twórczy-mi i nie znajdują dla siebie zrozumienia wewłasnych środowiskach.Po stolicy, półwyspie helskim i Nałęczo-wie ekspansja Marii sięgnęła Małopolski. Wmarcu 2009 roku zorganizowała konferencjęw zabytkowym Tarnowie. Gospodarze regio-nalni stanęli na wysokości zadania.cdn.


