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Z życia uczelni

oraz ks. dr. hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII, dyrektora
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zakłada
m.in. utworzenie multimedialnego portalu informacyjnego
kierowanego do młodych ludzi, ale także realizację wielu
innych projektów medialnych oraz szkoleń dla studentów.
„Duszpasterstwo i ewangelizacja muszą uwzględniać
również wymiar komunikowania się poprzez nowe media.
Mamy już sygnały dotyczące audycji w zakresie duszpaster‑
stwa rodzin oraz projekt w zakresie zaangażowania multi‑
medialnego młodzieży” – mówił ks. dr hab. Michał Drożdż.
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pręż‑
nie działający na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII, posia‑
da Akademickie Centrum Medialne dysponujące najnowo‑
cześniejszym studiem telewizyjnym oraz specjalistycznym
sprzętem do realizacji programów telewizyjnych i radio‑
wych, stąd studenci prawdziwe dziennikarskie szlify zdoby‑
wają już na uczelni. To, jak i nowoczesne metody nauczania
sprawiły, że studentom WNS UPJPII udało się podbić tak‑

że ogólnopolski rynek mediów, współpracując z TVP przy
okazji emitowanego w ostatnich miesiącach w I Programie
Telewizji Polskiej cyklu „Wielkie nieba”.
Oczkiem w głowie IDiKS jest także Radio Bonus, co
sprawia, że obsługa medialna wydarzeń uniwersyteckich czy
innych zasługujących na uwagę tak pod względem telewizyj‑
nym, jak i radiowym jest zawsze zapewniona. A zdobywając
wiedzę także w pracowni nowych mediów, studenci dosko‑
nale wiedzą, jak sprawić, by przekazywane przez nich infor‑
macje dotarły do jak najszerszego grona widzów i słuchaczy.
Przypomnijmy, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie podpisał w mijającym roku akademickim umo‑
wy o współpracę także z TVP3 w Krakowie i firmą TBC
Project. Zarówno te, jak i nowo podpisana umowa budują
dodatkową przestrzeń dla zdobywania nowych kompetencji
i doświadczeń oraz znacząco poszerzają pole i możliwości
działania studentów UPJPII na wielu płaszczyznach: du‑
chowej, naukowej i medialnej. ■

Współpraca Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie z Oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie
tekst: pracownicy CNBiWM
zdjęcie: Tomasz Kniaź

K

ilkakrotne spotkania prorektora UPJPII ks. prof. dr. hab.
Józefa Stali z dr. hab. Filipem Musiałem, dyrektorem
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie za‑
owocowały podjęciem współpracy pomiędzy obiema in‑
stytucjami.

1. Wyrok w kurii krakowskiej
Jednym z prowadzonych razem projektów będą organizo‑
wane w styczniu 2018 roku obchody 65. rocznicy ogłosze‑
nia wyroku w tzw. procesie kurii krakowskiej. W ramach
planowanych obchodów zostanie przygotowana okolicznoś‑
ciowa broszurka edukacyjna, której współwydawcą będzie
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
PRL w Warszawie. Zostanie także zorganizowane spotkanie
historyczne – edukacyjne, a zarazem popularyzatorskie –
przypominające związane z tym wydarzenia, które powoli
zacierają się w pamięci mieszkańców Krakowa. Podczas
planowanego spotkania zostaną wygłoszone referaty doty‑
czące m.in. Emigracyjnej Rady Politycznej i Sieci Punktów
Informacyjnych w kraju, procesu ks. Józefa Lelity i sprawy
kurii krakowskiej, zmian w kurii wywołanych procesem,

a słowo podsumowujące wygłosi metropolita krakowski
abp Marek Jędraszewski.

2. Mechanizmy współpracy agenturalnej
w Polsce 1944–1989
Kolejnym planowanym przedsięwzięciem jest wspólny pro‑
jekt Mechanizmy współpracy agenturalnej w Polsce 1944–
1989 – ujęcie interdyscyplinarne. Warto przypomnieć, iż
jedną z najważniejszych metod pracy operacyjnej, represji
w PRL była współpraca agenturalna. Z perspektywy histo‑
rycznej zbadano już zarówno procedury werbowania oraz
prowadzenia agentury, jak również kategorie tzw. osobowych
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źródeł informacji i przydatność uzyskiwanych w ten sposób
informacji do celów służb bezpieczeństwa. Istniejący już
opis historyczny jest ciągle uzupełniany poprzez nowe ma‑
teriały archiwalne i ujawniane przykłady współpracy. Ciągle
jednak w niewielkim stopniu podjęto badania nad mecha‑
nizmami współpracy agenturalnej w ujęciu interdyscypli‑
narnym z zaangażowaniem specjalistów z dziedzin psycho‑
logii, socjologii, etyki czy teologii. W tym kontekście inte‑
resujące byłoby podejmowanie nowych i poszerzających to
zagadnienie aspektów, takich jak: psychologiczne, społecz‑
ne metody przełamywania oporów werbowanej osoby do
współpracy, sposoby długofalowego powiązania danej osoby
z aparatem represji czy nawet konkretnymi funkcjonariu‑

szami, mechanizmy samousprawiedliwienia osób, sposoby
zerwania współpracy, a także pojawiające się po latach me‑
chanizmy zaprzeczania. W projekcie będą uczestniczyć na‑
ukowcy UPJPII, Oddziału IPN w Krakowie oraz Ignatianum.
Dodatkowo planowane jest zaproszenie do projektu naukow‑
ców z innych krajów dawnego bloku wschodniego, co po‑
zwoli na wymianę osiągnięć naukowych, porównanie stoso‑
wanych w różnych krajach mechanizmów i zwrócenie uwagi,
czy były one uwarunkowane kontekstem społecznym dane‑
go kraju, czy też były one powszechne. W ramach projektu
mają odbyć się cykl seminariów interdyscyplinarnych i kon‑
ferencja naukowa podsumowująca wyniki badań. Zostanie
także wydana monografia wieloautorska. ■

Prorektor The Catholic University of America
w Waszyngtonie na Uniwersycie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie
tekst: Pracownicy CNBiWM
zdjęcie: Tomasz Kniaź

W

lipcu 2017 roku Kraków i UPJPII
odwiedził prof. dr Mario A. Or
tiz, prorektor ds. międzynarodowych
w The Catholic University of America
w Waszyngtonie, specjalista w zakre‑
sie literatury latynoamerykańskiej.
Jako prorektor odpowiada za spra‑
wy międzynarodowe uczelni, m.in. za
filie uniwersytetu poza Waszyngtonem,
zwłaszcza w Rzymie, a także Centrum
Edukacji Globalnej, które zajmuje się
wymianą międzynarodową.
Podczas spotkania 11 lipca 2017 ro‑
ku prof. Ortiz i ks. prof. dr hab. Józef
Stala, prorektor UPJPII, podjęli kwestie
związane ze współpracą międzynaro‑
dową między The Catholic University
of America i Uniwersytetem Papieskim
Jana Pawła II. Przede wszystkim pro‑
rektorzy określili ramy przyszłej współ‑
pracy polegającej na wymianie stu‑
dentów i pracowników naukowo
‑dydaktycznych. Przedstawiciel ame‑
rykańskiej uczelni był zainteresowany
wymianą studentów teologii studiów
magisterskich i trzeciego stopnia. Inne
dyscypliny pokrewne także były wspo‑
mniane jako potencjalne obszary wy‑
miany akademickiej i badawczej: filo‑
zofia, prawo kanoniczne, religioznaw‑
stwo i nauki społeczne. W celu sforma‑
lizowania współpracy prof. Ortizowi
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został przesłany projekt umowy bila‑
teralnej pomiędzy uczelniami. Podczas
rozmowy prorektor Ortiz zapropono‑
wał włączenie w niedalekiej przyszło‑
ści UPJPII do międzynarodowej sie‑
ci katolickich uczelni, której CAU bę‑

dzie założycielem. Pięciu członków –
założycieli będzie zapraszało uczelnie
o podobnej wizji – „misji katolickiej”.
W tym kontekście warto podać
kilka informacji o naszym przyszłym
partnerze. Katolicki Uniwersytet Ame

ryki, założony w 1887 roku, jest uni‑
wersytetem papieskim, jedynym w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki, który
został ufundowany przez amerykań‑
skich biskupów Kościoła rzymskoka‑
tolickiego. Uczelnia składa się z 12 wy‑
działów oraz 21 centrów badawczych
(instytutów) i oferuje studia na po‑
ziomie licencjackim, magisterskim
i doktoranckim. CAU zatrudnia bli‑
sko 700 pracowników i kształci ponad
6,5 tys. studentów. Przy uczelni funk‑
cjonuje Katolickie Stowarzyszenie Bi
blijne Ameryki oraz Wydawnictwo
Naukowe CAU. Wydziały o zbliżonym
profilu, w ramach których możemy
podjąć współpracę z Katolickim Uni
wersytetem Ameryki, to: Wydział Pra
wa Kanonicznego, Wydział Filozofii,

Wydział Teologii i Studiów Religijnych,
Wydział Krajowej Katolickiej Służby
Społecznej, Wydział Sztuki i Nauki.
Na uwagę zasługują również centra ba‑
dawcze: Centrum Studiów Wczesno
chrześcijańskich, Centrum Studiów
Mediewistycznych i Bizantyjskich,
Centrum Studiów Pastoralnych, Cen
trum Rozwoju Edukacji Katolickiej,
Cen
trum Amerykańskich Studiów
Katolickich, Instytut Sprawiedliwoś
ci Społecznej, Instytut Badań Polityki
i Studiów Katolickich, Instytut Badań
nad Chrześcijaństwem Orientalnym,
Centrum Studiów o Kulturze i Wartoś
ciach oraz Instytut Muzyki Kościelnej.
Katolicki Uniwersytet Ameryki
w Waszyngtonie wydaje kilka zna‑
nych periodyków, m.in.: „The Catho

lic Historical Review”, „The Thomist”,
„The Jurist: Studies in Church Law and
Ministry”, „Nova et Vetera”, „Bulletin
of Medieval Canon Law”, „Quaestiones
Disputatae” oraz „Antiphon: A Journal
for Liturgical Renewal”. Powyższe pis‑
ma naukowe podejmują zagadnienia
filozoficzne, teologiczne, biblijne, dog‑
matyczne, liturgiczne oraz z zakresu hi‑
storii Kościoła katolickiego, tomizmu,
prawa kanonicznego. Podjęta współ‑
praca dawałaby szanse na zagraniczne
publikacje naszym nauczycielom aka‑
demickim.
Profesor Mario A. Ortiz spotkał
się także z przedstawicielami wydzia‑
łów UPJPII: Wydziału Historii i Dzie
dzictwa Kulturowego oraz Wydziału
Filozoficznego. ■

Warszawskie spotkanie
prorektorów ds. nauki
Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie
i Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
tekst: pracownicy CNBiWM
zdjęcie: Tomasz Kniaź

W

czerwcu 2017 prorektor UPJPII ks. prof. dr hab. Józef
Stala przebywał na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie na zaproszenie ks. prof. dr. hab.
Ryszarda Czekalskiego, prorektora ds. nauki UKSW. Obyd
waj prorektorzy są członkami Uniwersyteckiej Komisji
Nauki (UKN), będącej częścią Konferencji Rektorów Uni
wersytetów Polskich (KRUP), do której należą prorekto‑
rzy ds. nauki 20 uniwersytetów w Polsce. Księża prorekto‑
rzy dyskutowali o przyszłości nauki i szkolnictwa wyższe‑
go w Polsce w kontekście przygotowywanej nowej ustawy,
a także o źródłach finansowania podejmowanych badań.
Nawiązywali do odbywających się w różnych uniwersyte‑
tach w Polsce kongresów nauki (ks. Stala dzielił się swo‑
im doświadczeniem podczas wystąpienia na kongresie
w Lublinie) i poruszanych tam ważnych zagadnień doty‑
czących przyszłości nauki w Polsce, a są nimi zwłaszcza: ko‑
nieczność kształcenia uwzględniająca potrzeby rynku pra‑
cy; odejście od masowości kształcenia na rzecz kształcenia
bardziej zindywidualizowanego, umożliwiającego kontakt
studenta z nauczycielem akademickim, co wpłynie rów‑
nież na system finansowania uczelni; studia humanistyczne

winny mieć charakter bardziej elitarny i być skierowane do
najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; ważną
kwestią jest także umiędzynarodowienie polskich uczelni
i coraz większe otwarcie na studentów zagranicznych, jak
i zwiększenie możliwości współpracy zagranicznej polskich
pracowników naukowo‑dydaktycznych. Nadto, ze względu
na fakt, iż obydwaj prorektorzy są znanymi katechetykami,
Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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w rozmowach podejmowali także kwestie związane z re‑
formą oświaty i konsekwencjami, jakie przyniesie ona dla
wyższych uczelni. Nowa struktura systemu oświaty, która
obowiązuje od 1 września 2017 roku, wprowadza obecnie
niewielkie zmiany w nauczaniu religii w przedszkolu, szkole

podstawowej i ponadpodstawowej, ale w ciągu najbliższych
lat spowoduje konieczność przygotowania nowej podstawy
programowej i programów oraz nowych podręczników do
nauczania religii. ■

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
na ratunek zabytkom związanym z historią
Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej
tekst: Natalia Krupa

U

niwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął
realizację projektu Konserwacja unikatowych w skali
światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Ka
pituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni
wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej eks
pozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelo
wych, „Oś 6: Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój
dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.
Celem bezpośrednim realizacji projektu, na który
UPJPII otrzymał dotację, jest konserwacja unikatowych
w skali światowej zabytków związanych z historią Krakow
skiej Kapituły Metropolitalnej. Głównym zadaniem pro‑
jektu jest finalizacja prac konserwatorskich w kapitularzu
Krakowskiej Kapituły Katedralnej poprzez wykonanie kon‑
serwacji tkanin obiciowych ze ścian tego pomieszczenia.
Tkaniny obiciowe ścian we wnętrzu kapitularza stanowią
niezbędny element kompozycyjny, decydujący o niepowta‑
rzalnym wyglądzie tego pomieszczenia. Proponowana re‑
stauracja wymienionych obiektów oraz ponowne zainsta‑
lowanie ich na ścianach przyczynią się do przywrócenia
wartości funkcjonalnych oryginalnie zaaranżowanej prze‑
strzeni – co wobec zakończenia remontu i konserwacji po‑
mieszczeń Archiwum Kapituły nabiera większego znacze‑
nia. Wyjątkowa wartość historyczna i artystyczna tkanin
w połączeniu z koniecznością niezwłocznego podjęcia prac
konserwatorskich wieńczących zabiegi związane z konser‑
wacją i restauracją pomieszczenia kapitularza świadczą do‑
bitnie o ważności projektu.
Pracom konserwatorskim towarzyszyć będą także pra‑
ce remontowo‑budowlane w wybranych pomieszczeniach
Domu Długosza.
Efekty projektu udostępnione będą w przestrzeni wysta‑
wienniczej za pomocą interaktywnej multimedialnej eks‑
pozycji, dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup do‑
celowych, w tym: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów
i pracowników naukowych, osób niewidomych i niedowi‑
dzących oraz niezależnych odbiorców. Stworzenie ekspo‑
zycji multimedialnej, na której będzie można obejrzeć zdi‑
gitalizowane pomieszczenie kapitularza wraz z wybranymi
zabytkami, pozwoli pokazać znaczenie wkładu Krakowskiej
Kapituły Katedralnej w rozwój kultury polskiej i europej‑
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skiej. Punktem wyjścia będą zabytki znajdujące się w zbio‑
rach zarówno katedry, jak i kapituły krakowskiej, które na
potrzeby ekspozycji zostaną zdigitalizowane i udostępnione
za pomocą multimediów.
Integralną częścią ekspozycji będzie moduł dla osób nie‑
widomych i niedowidzących. Będą one miały wyjątkową
możliwość zapoznania się z replikami niektórych zabyt‑
ków, co jest istotne, bowiem na co dzień nie mają dostępu
do szeroko pojętej kultury wizualnej i często nie spotykają
się z podstawowymi nośnikami kultury oraz tradycji jak in‑
sygnia koronacyjne, groby królewskie czy paramenty litur‑
giczne. Taka koncepcja ekspozycji pozwoli przynajmniej
częściowo na zatarcie barier w kształceniu osób z niepeł‑
nosprawnościami. ■

Twarze UPJPII

Wywiad z prof. dr. hab. Walerym Pisarkiem
Mistrz słowa, jeden z największych autorytetów w dziedzinie języka polskiego, znawca mediów, wykładowca
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dzieli się refleksją na temat uczelni, z którą związany jest
od wielu lat, na temat Krakowa, którego bicie serca słyszy czasami, i na temat pracy, która wcale nie musi
sprawiać przyjemności.
rozmawiała: Agata Wróblewska
zdjęcia: Marta Mastyło

Czym jest dla Pana Profesora Uniwersytet Papieski? Jakie
jest Pana spojrzenie na naszą uczelnię?
Dla mnie Uniwersytet jest miejscem pracy, przyjaźni i miej‑
scem miłości. Te trzy różne, ale w moim przypadku bliskie
sobie dziedziny życia i rzeczywistości splatają się w tym
miejscu. Uniwersytet jest niezwykły. Nie tylko dlatego, że
jest taki kameralny, bo z całą pewnością, w porównaniu
z Uniwersytetem Jagiellońskim, jest to uczelnia kameral‑
na, a to ma swoje przeróżne uroki. Głównym z nich jest –
uświadamiany przez autorów działań promocyjnych – ten,
że to jest uniwersytet w sercu Krakowa. I tak też jest, bo
kilkadziesiąt kroków od uczelni znajduje się pałac, a w nim
najsłynniejsze okno w Polsce. Sto, kilkadziesiąt może kro‑
ków dalej w innym kierunku jest Rynek – wyjrzę przez ok‑
no i widzę kościół Franciszkanów ze wspaniałymi witraża‑
mi Wyspiańskiego, tak chętnie oglądanymi przez turystów.
A potem jeszcze trzysta kroków i jest Wawel, więc moż‑

na powiedzieć, że nasz uniwersytet jest między Rynkiem
a Wawelem. Rynek to serce Krakowa, a Wawel to serce
Polski. Jak się jest w odpowiednim nastroju, to można usły‑
szeć, jak ono bije.
Czy to szczególne umiejscowienie uczelni wpływa na za
chowanie naszych studentów według Pana Profesora? Może
ich rozprasza lub też pomaga im, a może ich nobilituje?
Pewnie wszystko to się łączy. Z pewnością w college’u ulo‑
kowanym poza miastem, gdzie do jakichkolwiek miejsc
uciechy jest parę kilometrów, można poświęcić więcej cza‑
su w ciągu doby na naukę, mało co konkuruje wtedy z bi‑
blioteką uniwersytecką i perspektywą przygotowania się do
ćwiczeń, a później do egzaminów. Ale ja nie należę do tych,
którzy uważają, że nauka ma być przyjemnością i że od ma‑
łego dziecka, właściwie od przedszkola musimy uczyć – ba‑
wiąc, żeby nauka była cały czas przyjemnością.
Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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Panu Profesorowi udało się pogodzić pracę z pasją?
Dla mnie nauka jest pracą i uważam, że kto chce zapuścić
w niej korzenie, nie może jej traktować jak rozrywki i przy‑
jemności. Praca nie sprawia mi przyjemności, nigdy jej nie
sprawiała. Ogromną przyjemność sprawia tylko poczucie
wykonania, skończenia pracy. Jest to przyjemność tym więk‑
sza, im większy wysiłek włożony w pracę i poczucie, że się
ją dobrze wykonało. Tak zwaną pasję mogę odczuwać tyl‑
ko, gdy pracę mam już za sobą i mogę spać spokojnie, po‑
nieważ mam pełną satysfakcję, że co mogłem i potrafiłem,
to zrobiłem – najlepiej, jak umiałem.
Można powiedzieć, że to jest Pana recepta na sukces?
Nie wiem, czy to recepta na sukces, w każdym razie nie uda‑
ję, że to, co jest pracą, musi być przyjemnością.
Co szczególnie utkwiło Panu Profesorowi w pamięci z cza
su pracy na Uniwersytecie Papieskim?
W ciągu tych kilkunastu lat moich kontaktów, związku naj‑
pierw z Papieską Akademią Teologiczną, potem z Uniwer
sytetem Papieskim było dużo takich rzeczy, które zapisały
się we wspomnieniach. Ale tak na gorąco myślę, że najbar‑
dziej utkwił mi w pamięci moment, kiedy nie moja student‑
ka – zakonnica, zatrzymawszy mnie na korytarzu, zwróciła
się do mnie słowami „ojcze profesorze”. To zrobiło na mnie
wrażenie, tak więc gdy piszę listy do córki, podpisuję: „oj‑
ciec profesor”.
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Potem jeszcze miałem bardzo podobne zdarzenie. Oto
biorę udział w procesji z okazji św. Stanisława. Ruszamy
spod Wawelu, ustawiamy się na rogu Kanoniczej, ja sto‑
ję wśród moich kolegów profesorów. Podchodzi do mnie
ksiądz, który nie jest moim kolegą profesorem, ale znamy
się z dawniejszych czasów, kiedy jeszcze nie miałem brody,
a on, nawiasem mówiąc, nie był jeszcze biskupem. Jestem
w todze i on pyta mnie przyciszonym głosem: „A ojciec skąd
jest?”. Zaskoczyło go to, że w gronie profesorów zobaczył
kogoś z brodą, kto zapewne jest ojcem, i rad by – tak so‑
bie wyobrażam – zasięgnąć informacji, kto i skąd przybył,
i pewnie też chciał przedstawić się samemu.
I jeszcze anegdota. Dwa czy trzy lata temu bardzo źle
się czułem, to znaczy miałem różne dolegliwości. Nie mó‑
wię, że teraz ich nie mam, ale wtedy problemy z kręgosłu‑
pem bardzo mi utrudniały poruszanie się, tak że korzysta‑
łem z urządzenia, które się nazywa chodzikiem czy wózecz‑
kiem. Wobec tego postanowiłem zrezygnować z wykładów
i z pracy tutaj. Wyjawiłem to moje postanowienie swojemu
bezpośredniemu zwierzchnikowi. Ponieważ byliśmy sam na
sam, on dopytywał, co mną kieruje, że się zdecydowałem
na rezygnację. Nie miałem innych powodów, więc natu‑
ralnie przyznałem się, że nie mogę chodzić, a czasem trze‑
ba i po schodach wejść, bo winda się niekiedy psuje (na
Franciszkańskiej 1 jest bardzo dobra winda, ale czasem się
psuje), więc nie czuję się absolutnie na siłach. I on, patrząc
mi w oczy, powiedział: „Będziemy się modlić za pana pro‑
fesora”. Czy mogłem odmówić? I jak pani widzi, przyszed‑
łem tutaj o własnych siłach, bez chodzika (tak jest już drugi
czy trzeci rok!), widocznie ta modlitwa pomogła. Nie wy‑

mieniam nazwiska tego księdza profesora, bo wszyscy by
go prosili o modlitwę, a nie wiem, czy wtedy wszystkie by‑
łyby równie skuteczne.
Na koniec: jak jest z poprawnością językową studentów
w ocenie Pana Profesora?
Jest inaczej niż kiedyś. Wtedy, gdy zaczynałem swoją pra‑
cę (najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Śląsku,
w Katowicach), znaczna część młodzieży mówiła z wyraź‑
nymi cechami gwarowymi, można było rozpoznać, że ci
są z Podhala, a ci od Rzeszowa, jeszcze inni ze Śląska. Te
różnice były znacznie większe, aniżeli są obecnie, one ule‑
gły zatarciu. Jeśli chodzi o wypowiadanie się, o swobodę
wypowiadania się, myślę, że jest lepiej, niż było; dzisiejsi
studenci mają mniej zahamowań przed publicznym wy‑
powiadaniem się. Mają także mniej oporów przed wyraża‑
niem negatywnych opinii, innych nawet aniżeli deklarowa‑
ne zdanie profesora. Natomiast nie jest dobrze, jeśli chodzi
o pisanie, o ortografię. To może dziwić, ponieważ nigdy tak
wiele osób, tak wielu młodych ludzi nie pisało jak obecnie,
choćby klikając, jak teraz się na ogół pisze. Robię to samo
dyktando już od kilkudziesięciu lat, ułożyłem je dla kan‑

dydatów na studia dziennikarskie, ponieważ wtedy władze
wychodziły z założenia, że w dziennikarstwie nie ma czego
szukać człowiek, który nie potrafi ortograficznie pisać. Po
pewnym czasie zacząłem pracować na innym stanowisku,
ale prosiłem, aby to dyktando było dalej stosowane. O dzi‑
wo, polonista, który je przeprowadzał, powiedział mi, że
trzeba z tego zrezygnować: „W tajemnicy panu powiem, że
ja bym sam tego dyktanda nie napisał!”. A to wcale nie by‑
ło takie wymyślne dyktando , jak te w Katowicach na przy‑
kład, których bym też sam nie napisał, ze względu na to, że
są one nasycone obcymi wyrazami, które czasem pisze się
tak jak w oryginale, czasem tak jak po polsku, a niekiedy
część wyrazu po polsku, część według reguł języka obcego.
Tak mógłbym pod różnymi względami oceniać młodzież.
Nie jest prawdą, że dopiero teraz młodzież wymyśliła swój
język. Młodzi ludzie zawsze mówili po swojemu. Weźmy
choćby skracanie wyrażeń i wyrazów. Takie „do‑wi” zamiast
„do widzenia” jest starsze niż ja. Ale dawniej młodzi ludzie
chcieli być jak najwcześniej dorosłymi, a teraz dorośli chcą
należeć do młodzieży jak najdłużej. Pokazują to często tak
mową, jak strojem i zachowaniem.
Dziękuję bardzo.

Odeszli od nas

ks. dr Marek Leśniak
Odszedł, by pozostać blisko
tekst: ks. Andrzej Dobrzyński
zdjęcia: Wikipedia CC BY-SA 4.0, Andrzej Płachetko

O

dejście ks. Marka Leśniaka (1 sierpnia br.), tak nie‑
spodziewane, napełniło wszystkich, którzy go znali,
głębokim bólem i wielkim żalem. Przeszedł do wieczno‑
ści w 49 roku życia, u progu srebrnego jubileuszu kapłań‑
stwa. Mogłoby się wydawać, że Pan Bóg najbardziej go po‑
trzebował tu, na ziemi, bo jako kapłan, teolog i duszpasterz
miał sporo solidnego doświadczenia. Dlaczego Najwyższy
Reżyser Życia zatrzymał go w tej drodze? Czy nie zaszła ja‑
kaś pomyłka tam na górze? Po ludzku nie pojmiemy zamysłu
Boga, który wezwał ks. Marka do siebie. W Księdze Izajasza
znajdujemy słowa: „Bo myśli moje nie są myślami waszymi,
ani wasze drogi moimi drogami…” (Iz 55, 8). Nadzieją jest
dla nas prawda, że Bóg jest naszym Ojcem i chce naszego
dobra. Chrystus Pan jest naszym Zbawicielem. W Nim nasze
myśli i nasze drogi znajdują pełny sens i ostateczną przystań.
Marek dorastał w kochającej i religijnej rodzinie wraz
z dwiema siostrami, Bożeną i Anną. Do powołania kapłań‑
skiego dojrzewał w parafii w Bieńczycach, przy kościele,
którego budowa symbolizowała historię polskiego Kościoła
w czasach komunistycznych. Lata seminaryjne 1987–1993
przypadły na czas przełomu społeczno‑politycznego. ▶
Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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Pierwsze kroki w kapłaństwie stawiał w parafii św. Bar
bary w Libiążu. W latach 1995–2000 przebywał na studiach
w Rzymie, które ukończył pracą doktorską. Po powrocie
do Polski pracował duszpastersko w krakowskiej parafii na
Piaskach Starych. Potem został powołany na prefekta, a na‑
stępnie wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym
w Krakowie. Tę odpowiedzialną posługę łączył z wykładami
z teologii moralnej na UPJPII. Z czasem paleta jego zajęć
poszerzyła się o kolejne, m.in.: o pracę w Fundacji św. Jana
Kantego, której był współzałożycielem i wiceprezesem, oraz
o działanie w organizacji Rycerzy Kolumba, którą przeszcze‑
piał na teren naszego kraju.
Po zakończeniu pracy w seminarium w 2007 roku za‑
mieszkał przy parafii św. Floriana w Krakowie, konty‑
nuując pracę na uczelni. Zaangażował się w duszpaster‑
stwo pracodawców. Od kilku lat pracował w Arcybractwie
Miłosierdzia im. ks. Piotra Skargi, w którym był ducho‑
wym opiekunem i zarządcą z ramienia diecezji. Włączył
się w przygotowania do ŚDM Kraków 2016 – odpowiadał
za dział rejestracji. Do tego obrazu zajęć doliczyć należy
powszednie obowiązki kapłańskie: przede wszystkim co‑
dzienną Eucharystię, sakramenty, głoszenie Ewangelii, re‑
kolekcje.

Ważne jest nie tylko to, co zrobił, ale jak to czynił. Marek
był osobą uczynną i dobrym organizatorem. Umiał wyko‑
rzystać czas. A przy tym był przyjacielski, zawsze obecny
na spotkaniach koleżeńskich, wesoły i dowcipny. Chętnie
pomagał innym.
Jako koledzy rocznikowi pracowaliśmy także razem
przez kilka lat w seminarium. Pojechałem pewnej soboty
do sanktuarium w Ludźmierzu, by wygłosić kazanie maryj‑
ne. Po nabożeństwie późno wieczorem spostrzegłem, że klu‑
czyki wyjęte ze stacyjki zatrzasnąłem w samochodzie. Próby
dostania się do środka spełzły na niczym. Zadzwoniłem do
Marka, do seminarium, a on zaproponował, że przywiezie
z Krakowa na Podhale zapasowe kluczyki. Tak zrobił.
Przez to, kim był, i przez to, jakim był, służył innym, za‑
sługując na naszą wdzięczność. Żył dla Chrystusa i dla bliź‑
nich. Odszedł do wieczności, która nie jest oddalona o mi‑
liony lat świetlnych od naszego świata. Wieczność ma to do
siebie, że dyskretnie zbliża się do każdego z nas, a my idzie‑
my z nadzieją, by spotkać Pana i naszych bliźnich. Ksiądz
Marek odszedł, by pozostać blisko i towarzyszyć nam dalej
w ziemskiej wędrówce. Możemy dalej liczyć na niego, jak on
liczy na nas. Marku, dziękujemy za Twą dobroć. Pozostań
blisko nas i wspieraj przed Panem. ■

Jego droga
królewska
tekst: Maria Fortuna‑Sudor
(„Niedziela Małopolska”)
zdjęcia: Andrzej Płachetko

D

wa dni trwały w Krakowie uro‑
czystości pogrzebowe po śmier‑
ci zmarłego nagle ks. dr. Marka Leś
niaka. W poniedziałek 7 sierpnia na‑
stąpiło pożegnanie kapłana w jego ro‑
dzinnej parafii – nowohuckiej Arce
Pana, gdzie mszy świętej przewodni‑
czył bp Andrzej Wypych z Chicago.
Następnego dnia uczestnicy pogrze‑
bu, w tym rodzina zmarłego, hierar‑
chowie, przyjaciele i współpracowni‑
cy ze środowisk i organizacji, z który‑
mi był związany, młodzież, krakowia‑
nie, zebrali się w bazylice św. Floriana.
Mszy świętej przewodniczył kard.
Stanisław Dziwisz, który podzięko‑
wał zmarłemu za jego służbę nie tyl‑
ko Kościołowi krakowskiemu. O dzie‑
le życia, o różnych zadaniach, któ‑
re z wielkim zaangażowaniem rea‑
lizował ks. dr Marek Leśniak, mówił
w homilii biskup polowy Józef Guzdek.
Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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Podkreślając rolę zmarłego, hierar‑
cha wyznawał: „Kościół krakowski
przez twoją śmierć poniósł ogrom‑
ną stratę. Z żalem rozstajemy się z to‑
bą, kapłanem, którego życie streszcza
się w dwóch słowach: dobry i wierny.
Zasłużyłeś na miano apostoła dobro‑
ci oraz rycerza wiernego Chrystusowi
i Kościołowi”.
Słowa pożegnania przesłali także
abp Marek Jędraszewski, metropolita
krakowski i bp Roman Pindel. Z ko‑
lei bp Andrzej Wypych, odnosząc się
do miejsca uroczystości pogrzebo‑
wych, zauważał: „Prawdziwie królew‑
skie pożegnanie ma ks. Marek. Tak jak
z tej bazyliki wychodzili królowie na
Drogę Królewską wiodącą do tronu
na Wawelu, tak dzisiaj ks. Marek roz‑
poczyna drogę królewską, kapłańską
do tronu Boga, Ojca naszego w niebie”.
Hierarcha poinformował, że Fundacja
św. Jana Kantego, której zmarły był wi‑
ceprezesem, ufundowała stypendium
im. ks. dr. Marka Leśniaka. Będzie
ono przyznawane dla stypendysty
z Krakowa.
Trumna z ciałem ks. Marka Leśnia
ka została złożona w krypcie Kanoni
ków Kapituły Kolegiackiej św. Floriana.
Proboszcz parafii ks. prałat Grzegorz
Szewczyk dziękował wszystkim uczest‑
niczącym w ostatniej drodze zmarłe‑
go za wspólną modlitwę. Uczestnicy
pogrzebu podkreślali dobroć, praco‑
witość i zaangażowanie zmarłego ka‑
płana. Sekretarz Międzynarodowe
go Towarzystwa Naukowego Fides et
Ratio Agnieszka Hennel‑Brzozowska
w rozmowie z „Niedzielą” podkreś
la wielką empatię kapłana i jego goto‑
wość do służenia innym, pomimo bar‑
dzo wielu codziennych zadań i obo‑
wiązków. Wspomina: „Każdy człowiek
był dla niego ważny, każdy zasługiwał
na uwagę”. ■

Zmarła Barbara Jamróg – były pracownik Biblioteki
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

B

arbara Jamróg była absolwentką Wydziału Teologicz
nego naszej uczelni, a później pracownikiem od 1986
do października 2009 roku, po czym stan zdrowia zmusił
ją do przejścia na rentę. Życzliwa dla ludzi i otwarta na no‑
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we doświadczenia sukcesywnie obejmowała stanowiska od
bibliotekarza po kustosza. Odeszła w wieku 59 lat.
Pamiętamy w modlitwie, prosząc, by miłosierny Bóg
obdarzył śp. Barbarę wieczną szczęśliwością. ■

Życie i muzyczne powołanie Zbigniewa Wodeckiego
było wypełnieniem misji bycia dla innych

22

maja zmarł Zbigniew Wodec
ki, wybitny muzyk, multiin‑
strumentalista, kompozytor, aranżer,
piosenkarz, aktor. Urodzony w Krako
wie, z Krakowem związany przez ca‑
łe życie, podbijał serca nade wszyst‑
ko swoim wielkim talentem, ale także
życzliwością, serdecznością i dobrem,
którymi dzielił się z każdym napotka‑
nym przez siebie człowiekiem.
30 maja w bazylice Mariackiej
w Krakowie odbyła się uroczystość
pogrzebowa Zbigniewa Wodeckiego.
Nabożeństwu przewodniczył biskup
Tadeusz Pieronek. Homilię wygłosił
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
w Krakowie, konsultor podkomisji
ds. Muzyki Kościelnej Konferencji
Episkopatu Polski i prezydent Między
narodowej Federacji Pueri Cantores. ■

zdjęcie: arch. rodzinne, fot. Lech Ogrodnik

Homilia na pogrzeb śp. Zbigniewa Wodeckiego
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
zdjęcia: Tomasz Cichocki

Gdy dni wyblakną mi i powiem tak żegnaj mój świecie
Podjedzie tu kierowca z mgły w niebieskim swym ka‑
briolecie,
Ja sam dojadę tam gdzie czeka mnie ostatnia puenta…
(Z. Wodecki, Szczęście jest we mnie)
I oto jesteśmy w bazylice mariackiej, gdzie słyszymy ten
śpiew: „żegnaj, mój świecie…”, tu – świecie widzialny – po
tej stronie życia bowiem nie zobaczymy już naszego zmar‑
łego: męża, ojca, dziadka, przyjaciela, znajomego, człowieka,
którego kochali inni ludzie… Nie zobaczymy, bo poszedł po
najważniejszą nagrodę, najważniejszego Fryderyka czy świa‑
towe Grammy… Po nagrodę do innego świata… Do Boga!
„Nikt z nas nie żyje dla siebie… Nikt nie umiera dla sie‑
bie…” Te słowa z dzisiejszej pierwszej lekcji dobrze oddają
życiowe powołanie, życiową misję każdego z nas. Bowiem
nie żyjemy sami dla siebie, nie jesteśmy samotnymi wyspa‑
mi… Jesteśmy i żyjemy we wspólnocie: rodziny, przyjaciół,
bliskich i dalekich, w rodzinie chrześcijańskiej i rodzinie
ludzkiej. Więc:
Dzielmy się chlebem i troską
niech już nikt nie będzie sam

Ziemia jest globalną wioską
tym bardziej więc się uda nam
Razem być, ładniej żyć …
Przestańmy kryć… Sympatii nić
(Z. Wodecki, Nauczmy się żyć obok siebie)
Życie i muzyczne powołanie Zbigniewa Wodeckiego by‑
ło wypełnieniem misji bycia dla innych. Zawsze uśmiech‑
nięty; tam gdzie był, grał i śpiewał, tam budził nadzieję
i radość wokół siebie; pozytywnie patrzący na życie. Żył
dla innych, nie da siebie. Była w nim bowiem ta boża isk‑
ra, która kazała mu właśnie otworzyć się na innych ludzi.
Sprawdziły się w tym słowa papieża Jana Pawła II, który
w liście do artystów pisał: „kto dostrzega w sobie tę Bożą
iskrę, którą jest powołanie artystyczne – powołanie mu‑
zyka – odkrywa zarazem pewną powinność: nie można
zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim
służyć bliźniemu i całej ludzkości” (Jan Paweł II, List do
artystów, 3). Więc:
Lubisz wracać w strony, które znasz,
Do mej twarzy zbliżyć twoją twarz,
By się przejrzeć w niej,
Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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Odnaleźć w niej
Choćby nikły cień, pierwszych serca drżeń
Kilka nut i kilka wierszy…
(Z. Wodecki, Lubię wracać w strony, które znam)
Uczniowie idący do Emaus – jak w dzisiejszej Ewan
gelii – nie poznali Jezusa, a oczy otworzyły się im dopiero
przy łamaniu chleba… Lecz On zniknął im z oczu i wtedy
mówili do siebie: „czy serce nie pałało w nas, kiedy rozma‑
wiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. Może jed‑
nak łaska Boża i w nich działała wówczas, gdy prosili go:
„zostań z nami Panie, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień
się już nachylił…”.
Jakże często my jesteśmy podobni do tych uczniów idą‑
cych do Emaus. Rozmawiają o najważniejszej sprawie w ich
życiu, a kiedy Jezus do nich się dołączył, nie zauważyli go.
My także w codzienności często nie dostrzegamy znaków,
które nam Bóg daje.
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Dobro i zło, tysiące dróg… Kto sprawił to, że żyć się
chce, gdy dla was gram, los śmieje się…
Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we
mnie…
(Z. Wodecki, Szczęście jest we mnie)
Jeśli w swoim życiu otworzymy serca na Boga, który
do nas przemówi poprzez znaki, przez to „że żyć się chce”,
to z pewnością spotkamy go idącego z nami do naszego
Emaus. On pomoże naszemu nawróceniu i wówczas usły‑
szymy – każdy dla siebie – Jego słowa krytyki, ale z miłoś‑
cią wypowiadane: „o nierozumni, jakże nieskore są wasze
serca do wierzenia…”.
Dostrzeżemy wtedy Boga w naszym codziennym ży‑
ciu. On do nas powie przez swoje słowo, sakramentalną
obecność i drugiego człowieka. Powie także przez to, co
niewidzialne, przez muzykę… Bo – znów przypominając
słowa polskiego papieża – „artysta nieustannie poszukuje

ukrytego sensu rzeczy, z wielkim trudem stara się wyrazić
rzeczywistość niewysłowioną” (Jan Paweł II, List do arty
stów, 13). Dlatego:
płyniemy rzeką naszych lat
płyniemy nocą i za dnia
i tylko zmienia się
migoczący brzeg
choć tajemnicą dla nas jest
boskiego rejsu w sercach kres
naprawdę liczy się
tylko rzeki bieg
i ten ślad na piasku dni…
na rzece życia…
(Z. Wodecki, Wyspy życia)

Siostry i bracia,
Dla Zbigniewa życie „zmieniło się, ale nigdy się nie
skończy”. Prosimy dla niego o radość śpiewania i grania
przed miłosiernym Bogiem, „który oczyszcza ze wszelkie‑
go grzechu”…
A dla nas prosimy o otwarte oczy i serca, abyśmy do‑
strzegli przechodzącego obok nas Jezusa i mieli odwagę Go
poprosić: zostań z nami, Panie!
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli najbliższa
rodzina, przyjaciele, aktorzy, piosenkarze, przedstawicie‑
le świata kultury i nauki, władz państwowych i samorzą‑
dowych. Wybitnego muzyka żegnały tłumy mieszkańców
Krakowa. Artysta spoczął w rodzinnym grobowcu na cmen‑
tarzu Rakowickim. ■

Konferencje

V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów
tekst: ks. Dariusz Tabor CR
zdjęcia: Tomasz Kniaź

G

dy otrzymujemy anons o nowej edycji cyklicznego spot‑
kania naukowego, rodzą się w nas pytania, co też no‑
wego przyniesie obecna, tegoroczna konferencja, na której
już w poprzednich latach ogłaszano ważkie dokonania, no‑
we ustalenia i nietypowe interpretacje ustalonych już fak‑
tów. Tak było i z Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej
Cystersów, którego piąta już edycja miała miejsce w dniach
4–5 kwietnia 2017 roku w gmachu Uniwersytetu Papieskie

go Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 3.
Seminarium od swego początku, czyli od roku 2010, jest
dziełem wspólnym dwóch podmiotów – Instytutu Historii
Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie oraz Opactwa Cystersów w Krakowie‑Mogile.
Każda z tych instytucji kładzie nacisk na inne aspekty rze‑
czywistości zakonu „szarych mnichów”. Uniwersytecki in‑
stytut, dedykowany historii sztuki i dziejom kultury, wy‑
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dobywa z cysterskiego dziedzictwa dzieła różnorodnych
dziedzin plastyki, ich walory artystyczne i estetyczne oraz
doniosłe teksty kultury. Wspólnota opactwa zwraca uwagę
na swą duchowość, teologię oraz obecność mnichów w hi‑
storii w różnych jej aspektach, sposobach istnienia, miej‑
scach oraz czasach. Takie połączenie, mimo że naznaczone
napięciami, jest jednak bardzo twórcze i owocne. To ono
jest źródłem różnorodności tematycznej i metodologicz‑
nej, którą charakteryzowały się 44 referaty tegorocznego
seminarium.
Przychodzi się zastanowić, jak ująć i uporządkować tę
różnorodność? Istnieją grupy referatów, które poświęcone
są określonym obszarom badań, szczególnym polom zain‑
teresowań. Pierwszym takim obszarem jest szeroko pojęta
historia wspólnot cysterskich, mocno osadzona w źródłach
i uwypuklająca zarówno dokonania osób, jak i wyjątkowe
wydarzenia. Ten nurt badań reprezentuje dość szeroka grupa
uczonych. (prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Erygowanie opa
ctwa pw. NMP i św. Piotra w Łeknie w 1153 roku w świetle
źródeł pisanych i badań archeologiczno‑architektonicznych;
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Wezwania kościołów
cysterskich w Polsce; dr Jacek Partyka, Obraz życia cyster
sów mogilskich w kronice Sebastiana Kiełczewskiego OCist ze
zbiorów Biblioteki XX. Czartoryskich (Rkp. 3652); dr Maciej
Zdanek, Nieznane źródła do życiorysu i działalności opata
mogilskiego Jana Taczela (zm. 1503); ks. dr Henryk Gre
lic, Obraz cystersa śląskiego w Diariuszu klasztoru rudzkie
go; prof. dr hab. Jarosław Wenta, Koncepcje i zasady edycji
tekstów dziejopisarskich na przykładzie cysterskiej Oliwy;
prof. Michael Czajkowski, Ecclesiastical timekeeping with
special reference to the Mogiła Monastery; mgr Monika Mi
chalska, Przechowywać staranniej niż złoto i topaz – Księga
henrykowska i jej wykorzystanie jako źródła wiedzy o przeszło
ści w klasztorze cystersów w Henrykowie w średniowieczu oraz
w epoce nowożytnej; dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM,
Nekrologi opactw polskiej prowincji cystersów – stan za‑
chowania i możliwości dalszych badań. Można również z sa‑
tysfakcją odnotować, że pojawiła się grupa referatów, która
dokumentuje badania w nie mniej ważnej dziedzinie kultu‑
ry i historii cystersów. To badania nad cysterskimi archiwa‑
liami, księgozbiorami oraz nad zakonną heraldyką i sfragi‑
styką. Kilka dobrej jakości referatów poświęconych zosta‑
ło odtwarzaniu cysterskich księgozbiorów oraz cysterskim
skryptoriom. Jest to niezwykle doniosłe, ponieważ odkry‑
wanie cysterskiej kultury książki prowadzi w badaniach do
identyfikacji cysterskiej umysłowości i duchowości. Ten nurt
zaowocował cennymi referatami (dr Tomasz Kałuski, Opaci
i ich pieczęcie w klasztorach cysterskich na Śląsku w śred
niowieczu; mgr Marcin Szymoniak, Nowe ustalenia na te
mat pieczęci opatów mogilskich z XV i XVI w.; mgr Elżbieta
Bylinowa, Stare druki po wielkopolskich cystersach w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; dr Jerzy Kaliszuk,
Średniowieczne księgozbiory cystersów małopolskich i wiel
kopolskich – stan badań i perspektywy badawcze; dr Elżbieta
Knapek, Starodruki cystersów szczyrzyckich w zbiorach
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie; dr Piotr Pokora,
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Dawna biblioteka opactwa w Wągrowcu w świetle zbiorów
starych druków w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego
w Gnieźnie; mgr Małgorzata Kośka, Dokumenty dotyczą
ce cystersów w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych;
prof. dr hab. Zbigniew Domżał, prof. dr hab. Andrzej
Wałkowski, Z badań nad skryptorium klasztoru cyster
sów w Mogile do początków XVI wieku; mgr Adam Żurek,
Specyfika heraldyki polskich cystersów w średniowieczu i do
bie wczesnonowożytnej na tle europejskim).
Zespół referatów dotyczących centralnej rzeczywistości
życia cystersów wzbudził lekki zawód, a nawet niepokój.
Owszem, pojawiły się tam interesujące teksty analizujące
duchowość oraz rozwijające teologiczne aspekty cysterskie‑
go monastycyzmu. Dotknięto twórczości dwóch lumina‑
rzy myśli cysterskiej – Bernarda z Clairvaux oraz Aelreda
z Rievaulx. Cała jednak sesja poświęcona temu aspektowi ży‑
cia wspólnot budziła niedosyt. Jest jednak nadzieja, że i ten
nurt będzie mocniej reprezentowany na przyszłym, plano‑
wanym już seminarium. A oto zaprezentowane teksty i ich
autorzy: dr Marek Chojnacki OCist, Wymiar ontologiczny,
egzystencjalny i społeczny Eucharystii według św. Bernarda
z Clairvaux; dr Jan Strumiłowski OCist Spójność cysterskiej
teologii i estetyki doby średniowiecza; prof. dr hab. Andrzej
Napiórkowski OSPPE, Monastycyzm i jego mariologiczno
‑maryjne odniesienia; mgr lic. Wincenty Polek OCist, Aelred
z Rievaulx i jego koncepcja życia cysterskiego.
Tegoroczna edycja obrodziła badaniami nad sztukami
plastycznymi cystersów. Okazuje się, że badania nad archi‑
tekturą, rzeźbą, malarstwem cystersów są prowadzone z po‑
wodzeniem w różnych ośrodkach i obejmują szeroki zakres
topograficzny i chronologiczny. Zostały zaprezentowane
badania nad architekturą cysterską Francji i Siedmiogrodu.
Jednakże tym, co dało się poznać w dwóch sesjach poświę‑
conych architekturze i krajobrazowi, są badania nad cyster‑
ską przestrzenią komponowaną i krajobrazem. Są to badania
prowadzone od dłuższego czasu, nie są one jednak typowe,
ponieważ wymagają odmiennego podejścia do materiału
oraz metodologii zorientowanej na przyrodniczy i kultu‑
rowy kontekst dzieła. Dość liczna grupa badaczy zaprezen‑
towała ciekawe tematy: mgr Natalia Woszuk, Opactwo cy
sterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu;
mgr Dobrawa Frączek, Biblijne wzorce Ogrodu Rajskiego
w pocysterskim zespole klasztorno‑pałacowym w Rudach –
znaczenie i symbolika; dr Czesław Hadamik, Klasztor a mia
sto klasztorne – na przykładzie Jędrzejowa; dr hab. inż. Mał
gorzata Milecka, prof. UP; Europejskie dziedzictwo krajobra
zowe cystersów; dr inż. arch. Anna Bojęś‑Białasik; Drugie
życie dawnej Młynówki w klasztorze cystersów w Mogile;
mgr Roman Barczyński, Sztuka sepulkralna śląskich cy
stersów i dobroczyńców klasztorów w XVI i pierwszej po
łowie XVII wieku; prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka,
Katastrofy budowlane w kościołach klasztornych opactw cy
sterskich w Mogile i Paradyżu; Jan Nowicki, Angielskie – krzy
żackie – lokalne? O splocie inspiracji w architekturze klasz
toru cystersów w Pelplinie; dr Mariusz Lubczyński, Dobra
ziemskie klasztoru jędrzejowskiego w XVI w.

