Architekturze i przestrzeni kształtowanej dorównały po‑
zostałe dziedziny sztuk plastycznych – rzeźba i malarstwo.
Zwraca uwagę wielka różnorodność tematyczna i chrono‑
logiczna. Ta ostatnia rozciąga swój zakres od wieku XIII aż
po kraniec stulecia XIX. Zresztą historycy sztuki mogli się
pochwalić ważkimi dokonaniami: mgr Julia Fałat, Wystrój
rzeźbiarski małopolskich cenobiów cysterskich. Motywy de
koracji i ich geneza; dr Katarzyna Ponińska, Sposób i sens
ukazania sceny obrzezania Jezusa w dekoracji tabernaku
lum z kościoła pw. św. Bartłomieja w Mogile; dr Dariusz
Niemiec, dr Paulina Oszajca, Renesansowe sztućce Erazma
z Rotterdamu z mogilskim herbem opata Erazma Ciołka
w kontekście analogicznych zabytków z epoki; dr hab. Dariusz
Tabor CR, prof. UPJPII, Dar cystersów dla Jadwigi. Refleksy
egzegezy cysterskiej w Psałterzu Trzebnickim F440; dr Janina
Dzik, Barokowe zespoły malowideł ściennych w kościołach cy
sterskich w Rzeczypospolitej. Uwagi o ich stanie i ikonografii;
Barbara Ciciora‑Czwórnóg, Rysunki pieczęci cysterskich
przerysowane przez Jana Matejkę w Mogile; mgr Karolina
Pukaluk, Teologia cierpienia Chrystusa w traktatach „O mi
łowaniu Boga” i „O stopniach pokory i pychy” Bernarda
z Clairvaux i jej reminiscencje w późnogotyckiej sztuce na
ziemiach polskich; dr Beata Frey‑Stecowa, Obraz „Chrystus
w Ogrojcu” w klasztorze cystersów w Mogile; mgr Joanna
Utzig Wstęp do badań nad średniowiecznymi witrażami
z klasztoru w Kołbaczu. Problematyka artystyczna i zagad
nienia metodologiczne.
Ostatni etap konferencji określony jako Varia przyniósł
również wartościowe przedłożenia. Królują wśród nich

teksty muzykologiczne: ks. dr Józef Morawa, Mogiła i jej
genius loci; dr Jolanta Byczkowska‑Sztaba, Makulatura czy
skarby muzyczne, czyli co kryje się jeszcze w zakamarkach
cysterskich archiwów klasztornych; dr Grzegorz Joachi
miak, Oblubieniec stał się lutnią. Recepcja muzyki lutnio
wej w opactwie cystersów w Krzeszowie na przykładzie rę
kopiśmiennych tabulatur lutniowych z I połowy XVIII wie
ku; dr Anna Galar, Sprawy opactw cysterskich na Śląsku
i w Rzeczpospolitej na obradach Kapituł Generalnych
w Citeaux w czasach nowożytnych.
Bogactwo przedłożeń tematów badawczych i osiągnię‑
tych rezultatów każe zadać pytanie: Jaki sens mają inter‑
dyscyplinarne badania nad historią i dziedzictwem cyster‑
sów? Jest to pytanie ze wszech miar właściwe, jednak nie
jest wcale łatwo znaleźć na nie odpowiedź. Niech końco‑
wy akapit będzie przynajmniej jedną z prób poszukiwa‑
nia odpowiedzi. Cystersi odcisnęli piętno na religijności,
pozostawili ślady swego przeżywania Boga w architektu‑
rze, malarstwie i rzeźbie, utrwalili swój profil intelektualny
i duchowy w książkach, które odnajdywane są w bibliote‑
kach. Ich styl życia, sposób gospodarowania oraz rodzaj
budowanych relacji z Kościołami lokalnymi, państwami
i elitami społecznymi wpłynął zapewne na kształt kultu‑
ry czasów, w których żyli. Szarzy mnisi byli więc twórcami
i promotorami kultury, a może raczej kultur epok, przez
które przechodzili. Właściwe jest więc badanie, metoda‑
mi właściwymi każdej z nauk, ich śladów i wartości, które
pozostawili. ■
Vita Academica 2017 nr 3 (92)

31

Konferencje

Sprawozdanie z konferencji Zaufanie w mediach –
zaufanie do mediów. Trust in the media
XI Konferencja Naukowa Etyki Mediów Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów. Trust in the media, 24–
25 maja 2017 roku, Kraków, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie
tekst: Klaudia Cymanow‑Sosin, ks. Michał Drożdż
zdjęcie: IDiKS

I

nstytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wy
dziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie już po raz kolejny był organizatorem
ważnego wydarzenia w świecie specjalistów z nauk o me‑
diach i dyscyplin pokrewnych. Na konferencji, która odby‑
wała się w dniach 24–25 maja 2017 roku pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, jak co ro‑
ku spotkali się wybitni znawcy przestrzeni medialnej, by
toczyć dyskusje o stanie badań nad etyką w komunikowa‑
niu i mediach, a także zastanawiać się nad zagadnieniami
aksjologicznymi w obrębie samych mediów.
W trosce o etyczność mediów zespół pracowników na‑
ukowych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo
łecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
już od 11 lat Konferencje Etyki Mediów, którym przewod‑
niczy ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII. W czasie te‑
gorocznej XI Konferencji Naukowej Etyki Mediów Zaufanie
w mediach – zaufanie do mediów. Trust in the media, po‑
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dejmowane były z różnych perspektyw medioznawczych
kluczowe zagadnienia związane z zaufaniem w mediach
i zaufaniem do mediów. Zaufanie jest zasadniczo darem
osobowym, dlatego też w przestrzeni komunikowania me‑
dialnego nie można pominąć perspektywy osobowych re‑
lacji opartych na zaufaniu, czego wyrazem jest uznawa‑
nie dziennikarstwa jako zawodu zaufania publicznego.
Zaufanie w mediach i zaufanie do mediów stanowią także
wyznacznik jakości relacji społecznych i jakości mediów.
Dlatego troszcząc się o poprawę i doskonalenie tej jakości,
trzeba podnosić poziom społecznego zaufania w mediach
i poprzez media.
Dwudniowa konferencja, nad którą patronat honorowy
objęli JM ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII,
ks. dr hab. Antoni Świerczek, dziekan WNS UPJPII, a także
wojewoda małopolski Józef Pilch i marszałek województwa
małopolskiego Jacek Krupa, była okazją do prezentacji wy‑
ników własnych badań, prowadzenia szerokiej debaty, ale

i – co także istotne w naszej dyscyplinie – integracji pol‑
skiego środowiska medioznawczego.
Konferencję rozpoczął dr hab. Michał Drożdż, prof.
UPJPII, wskazując na doniosłe znaczenie wartości zaufa‑
nia nie tylko w relacjach medialnych, ale we wszystkich re‑
lacjach społecznych. Podkreślił on zdecydowanie, że brak
zaufania w relacjach społecznych i relacjach medialnych
uniemożliwia życie godne człowieka. Niezwykle intere‑
sująco przedstawiały się obrady w trzech sesjach plenar‑
nych. W pierwszej, której przewodniczył prof. dr hab. Kazi
mierz Wolny‑Zmorzyński, dyskutowano o zaufaniu do
mediów. W panelu wzięli udział: dr hab. Izabela Dobosz,
prof. UPJPII, która wygłosiła referat na temat Zaufania do
mediów w świetle reformy radiofonii i telewizji publicznej
w Polsce, a następnie prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski z te‑
goż uniwersytetu, który pytał: Dlaczego nie możemy wie
rzyć mediom? Dlaczego musimy wierzyć mediom? Na temat
mediów w społeczeństwie islandzkim oraz pojęcia zaufa‑
nia i sceptycyzmu w nim mówiła dr hab. Lidia Pokrzycka
z Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. Z ko‑
lei o continuum od manipulacji do dyskredytacji z podty‑
tułem: Prowokacje dziennikarskie a kwestie etyczne przy‑
pomniał prof. dr hab. Marek Sokołowski z Uniwersytetu
Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie. Panel zakończyło
wystąpienie prof. dr. hab. Tomasza Gobana‑Klasa z Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który ze
znaną sobie swadą opowiedział zgromadzonym – w tym
licznej rzeszy studentów – o dekompozycji sfery publicznej
w erze nowych mediów.
Druga z sesji plenarnych, pod przewodnictwem dr hab.
Izabeli Dobosz, prof. UPJPII, miała tytuł Zaufanie w me
diach. O roli reportera i relacjach między prawdą i fik‑
cją w reportażu pisanym mówił prof. dr hab. Kazimierz
Wolny‑Zmorzyński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw
ła II w Krakowie, zadając prowokujące pytanie: Czy w ogó
le można mieć zaufanie do reportera? Po nim wstąpiła
dr hab. Monika Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiając nowe zagad‑
nienie z obszaru PR: Fact checking w erze fake newsów ja
ko wyzwanie dla public relations w social mediach. Z kolei
O pożytkach płynących z… nadużywania zaufania w kinie
współczesnym mówił dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ,
a po nim dr hab. Grażyna Osika z Politechniki Śląskiej wska‑
zała na strategię konfirmacyjną jako kryterium zaufania.
Jako ostatni w tym panelu wystąpił dr hab. Piotr Łukowski,
prof. UŁ, rozważając ciekawe zjawisko, jakim są tzw. „kłam‑
stwa minutowe” i zdiagnozował je jako nowe oblicze nie‑
których mediów.
Trzecia sesja plenarna (Zaufanie w komunikowaniu
społecznym), której przewodniczyła dr hab. Katarzyna Po
korna‑Ignatowicz, prof. KAFM (Krakowska Akademia
im. Frycza Modrzewskiego) rozpoczęła się od wystąpie‑
nia dr. hab. Wojciecha Furmana, prof. URz i dotyczyła od‑
powiedzi na pytanie: Czy fake news szkodzą zaufaniu do
przekazów dziennikarskich? Z filozoficznej perspektywy do
kwestii zaufania podeszła dr hab. Joanna Mysona Byrska,

prof. UPJPII, która rozważała skutki zaufania konsumen‑
ta do mediów w świecie konsumpcji, zaś dr hab. Jacek
H. Kołodziej z Uniwersytetu Jagiellońskiego poruszył te‑
matykę medialnej nieufności. O populizmie medialnym
w kontekście kryzysu zaufania w sferze publicznej mówi‑
ła dr hab. Maria Magoska z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie, a wystąpienia w panelu zakończył
ks. dr hab. Zbigniew J. Waleszczuk (Katholische Universi
tät Eichstätt‑Ingolstadt, Germany), który rozważał zaufa‑
nie w czasach internetu w świetle nauczania społecznego
św. Jana Pawła II.
Po każdym z paneli odbyła się bardzo twórcza dysku‑
sja, w której głos zabierali nie tylko prelegenci, ale i osoby,
które miały okazję wysłuchać tych ciekawych wywodów,
będących inspiracją do stawiania sobie i innym niejedno‑
rodnie bardzo trudnych pytań.
Obok trzech sesji plenarnych podczas konferencji odby‑
ło się aż 11 sesji tematycznych. Pierwszą (Zaufanie jako war
tość – podstawy i konteksty) poprowadził prof. dr hab. Jerzy
Jastrzębski. Drugiej, zatytułowanej Zaufanie w reklamie i do
reklamy, przewodniczyła dr Klaudia Cymanow‑Sosin (Uni
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Trzecia se‑
sja dotyczyła zaufania do dziennikarzy i do ich przekazów,
a prowadził ją dr hab. Wojciech Furman, prof. URz. W na‑
stępnej podejmowano temat kontekstów zaufania w mediach
i wokół mediów, a przewodniczyła jej dr Katarzyna Drąg
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). W kolej‑
nym dniu obrad, 25 maja 2017 roku, sesję Wartość zaufa
nia poprowadził dr hab. Mariusz Wojewoda (Uniwersytet
Śląski w Katowicach). Szósta, poranna sesja Zaufanie w cy
frowym świecie odbywała się pod przewodnictwem dr hab.
Marty Bolińskiej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra
kowie). Kolejną – Zaufanie w public relations poprowadził
dr hab. Jacek H. Kołodziej. Ósma sesja – Zaufanie w nowych
mediach prowadzona była przez dr. hab. Krzysztofa Gur
bę (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dzie‑
wiąta: Zaufanie do mediów w kontekście społecznym przez
dr hab. Marię Magoską, a dwie ostatnie: Uczyć się zaufania
w mediach i do mediów przez dr hab. Joannę Mysonę Byrską,
prof. UPJPII oraz Budować potencjał zaufania do mediów
przez dr. Sławomira Soczyńskiego SDS z tegoż uniwersytetu.
Konferencję zakończył przewodniczący ks. dr hab. Michał
Drożdż, prof. UPJPII, pochylając się nad tematem odwagi
i granic zaufania w relacjach medialnych. Dokonał on tak‑
że ilościowego (wręcz statystycznego), a przede wszystkim
jakościowego podsumowania tej konferencji, podziękował
przybyłym za cenne inspiracje naukowe i dokonał uroczy‑
stego zakończenia konferencji w auli Biblioteki Uniwer
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bo
brzyńskiego 10.
Jak podkreślali uczestnicy, zarówno ogólne hasło tego
cyklu, jak i szczegółowe tematy w poszczególnych latach,
proponowane przez organizatorów, są wyjątkową zachętą
do pochylenia się nad kluczowymi kwestiami etycznymi.
W tym roku dominujące było pojęcie zaufania w mediach
i do mediów. Te bowiem funkcjonują współcześnie w róż‑
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nego typu uwarunkowaniach społeczno‑ekonomicznych,
w których elementy komercji i fałszywie rozumianej po‑
prawności w coraz większym stopniu determinują ich cha‑
rakter i jakość. Podstawowym uwarunkowaniem komuni‑
kacji medialnej jest jednak człowiek jako wolny i rozumny,
osobowy podmiot. Media to ludzie, a tam, gdzie jest czło‑
wiek, który wybiera, myśli i działa, tam ujawnia się potrzeba
relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym zaufaniu.
Brak zaufania w relacjach społecznych i relacjach medial‑
nych uniemożliwia życie godne człowieka.
Podczas dwudniowego spotkania nie zabrakło dyskusji
na temat zaufania jako wartości relacji społecznych i relacji
medialnych, zaufania w mediach jako miary ludzkiego ob‑
licza mediów; rozważań na temat mediów godnych i „nie‑
godnych” zaufania; przyczyn i konsekwencji utraty zaufania
odbiorców mediów; dziennikarstwa jako zawodu zaufania
publicznego czy zaufania do mediów jako miary ich jakości
i wiarygodności. Rozmawiano także o potrzebie zaufania
w debacie publicznej i komunikowaniu politycznym, trosce
o odpowiedzialność mediów za budowanie społeczeństwa
opartego na zaufaniu; zaufaniu w świecie wirtualnej ano‑

nimowości i internetowych zagrożeniach oraz nadużyciach
zaufania. Istotnymi kwestiami były ponadto: zaufanie jako
ochrona prywatności w mediach społecznościowych, zaufa‑
nie w komunikowaniu perswazyjnym – reklamie, marketin‑
gu, public relations i media relations oraz edukacja medialna
w kontekście zaufania.
Przybyli zgodnie potwierdzili założenia organizatorów,
iż rozważając tematykę zaufania w przestrzeni komuniko‑
wania medialnego, nie można pominąć perspektywy rela‑
cji opartych na zaufaniu, czego wyrazem jest uznawanie
dziennikarstwa za zawód zaufania publicznego. Zaufanie
w mediach i zaufanie do mediów stanowią także wyznacz‑
nik jakości relacji społecznych i jakości mediów. Dlatego
troszcząc się o poprawę i doskonalenie tej jakości, warto za‑
biegać o podnoszenie poziomu społecznego zaufania w me‑
diach i poprzez media.
Co ważne, twórczym owocem konferencji są publikacje
wydawane przez Wydawnictwo Biblos w ramach serii Etyka
Mediów. Dotychczas ukazało się kilkanaście pozycji, a po
tegorocznej konferencji planowane jest wydanie kolejnych
dwóch monografii tematycznych. ■

Krakow Meetings: Alexei Khomiakov: We Are Sobornost‘
tekst: Kornelia Dorynek

W

dniach 28–31 czerwca 2017 roku już po raz siódmy
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
z cyklu Krakow Meetings. Jej tegoroczna edycja, zatytuło‑
wana Alexei Khomiakov: We Are Sobornost’, poświęcona
była jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli dziewięt‑
nastowiecznego filozoficzno‑społecznego nurtu – słowia‑
nofilstwu. Mury tynieckiego opactwa Benedyktynów ko‑
lejny raz gościły specjalistów z zakresu filozofii rosyjskiej
reprezentujących 12 krajów: Argentynę, Belgię, Francję,
Hiszpanię, Izrael, Polskę, Rosję, Słowację, Ukrainę, USA,
Wielką Brytanię i Włochy. Gości przywitali opat klasztoru
w Tyńcu o. dr Szymon Hiżycki, a także dziekan Wydziału
Filozoficznego ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII oraz
s. dr hab. Tereza Obolevich, prof. UPJPII, przewodnicząca
komitetu organizacyjnego konferencji. Organizatorami wy‑
darzenia byli: Wydział Filozoficzny UPJPII, Instytut Edyty
Stein (Granada), Międzynarodowe Centrum Badań nad
Chrześcijańskim Wschodem (Granada) i Komitet Nauk
Filozoficznych PAN, który udzielił patronatu honorowego.
Obrady rozpoczęły się od referatów dwóch specjal‑
nych gości z Rosji: prof. Andrieja Popova z Moskiewskie
go Uniwersytetu Państwowego im. M. Łomonosowa i prof.
Aleksego Malinova z Uniwersytetu Państwowego w Sankt
Petersburgu, którzy wprowadzili uczestników w temat spot‑
kania. Pierwszy z nich ukazał Chomiakowa jako założyciela
nurtu słowianofilskiego, tym samym wskazując na znaczenie
jego myśli, prof. Malinov zaś przedstawił niemal sześćdzie‑
sięcioletni rozwój tego filozoficznego kierunku, poczynając
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od Aleksego Chomiakowa, a skończywszy na Włodzimie
rzu Lamanskim. Sekcje robocze tegorocznej konferencji
poświęcone były między innymi problemowi źródeł, z ja‑
kich czerpał rosyjski filozof, wpływowi zachodniej myśli
filozoficznej na myśl rosyjską oraz związanej z tym kwe‑
stii autentyczności i oryginalności samej filozofii rosyjskiej.
Równie ważnym tematem była soborowość jako jedna z naj‑
bardziej charakterystycznych idei Chomiakowa. Kwestia ta
została przedstawiona z wielu różnych punktów widzenia:
w referatach pojawiały się: podejście wolnościowe, histo‑
ryczne, odniesienia do współczesności, tak w odniesieniu
do spuścizny Aleksego Chomiakowa, jak i do możliwości
reinterpretowania i wykorzystania tej myśli do rozwiązy‑
wania problemów współczesnego świata. Pracę wszystkich
sekcji kończyły się żywą dyskusją, przenoszącą się następ‑
nie w kuluary, pojawieniem się wielu nowych, ciekawych
problemów i spojrzeń, a nawet propozycjami tematów wy‑
stąpień na kolejny rok.
W trakcie konferencji wystąpił także ojciec Georg Beil
kind z Moskiewskiej Fundacji Braci Trubieckich, prezentu‑
jąc dzisiejszy wygląd cerkwi Ofiarowania Pańskiego w Bogu
czarowie, która została ufundowana przez samego Chomia

kowa. Obowiązkowym punktem ostatniego dnia Krakow
Meetings jest wycieczka śladami filozofów. W tym roku
uczestnicy odwiedzali miejsca związane z tak znamienity‑
mi postaciami jak Karol Wojtyła, Marian Zdziechowski czy
Włodzimierz Sołowiow. Goście mogli też zwiedzić klasztor
Dominikanów, Kaplicę Świętego Krzyża na Wawelu ozdo‑
bioną bizantyńskimi ikonami, jak również Cerkiew Zaś
nięcia NMP, w której proboszcz o. Jarosław Antosiuk opo‑
wiadał o ikonach Jerzego Nowosielskiego.
Krakow Meetings po raz kolejny okazały się nie tylko
doskonałą platformą do zgłębiania, na najwyższym pozio‑
mie, wiedzy z zakresu filozofii rosyjskiej, ale i do dialogu.
Dzięki temu uczestnicy z całego świata mogą się poznać,
rozmawiać i współpracować z sobą ponad politycznymi, re‑
ligijnymi czy kulturowymi podziałami. Wydarzenie to jest
również doskonałą okazją do promowania Uniwersytetu
Papieskiego jako miejsca spotkań, otwartego na dialog eku‑
meniczny i międzykulturowy. Następne spotkanie odbędzie
się za rok i będzie poświęcone Eugeniuszowi Trubeckiemu
i problematyce ikony. Więcej zdjęć i informacji można zna‑
leźć na stronie konferencji: krakowmeetings.eu, a także na
facebooku: facebook.com/krakowmeetings. ■

Zaproszenie na XVII Międzynarodową Konferencję
z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji
europejskiej” Dokąd zmierza Europa?
27–28 października 2017
bp Tadeusz Pieronek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Pytanie o przyszłość Europy
Przyszłość Europy, tej, która się jednoczy, jest od pierwszego
zamysłu jej powołania złączona z wielkimi nadziejami, ale
także z obawą, że może się to nie udać albo doprowadzić do
utraty jej tożsamości kulturowej, będącej dorobkiem wie‑
ków, co spowodowałoby powstanie nowej struktury euro‑
pejskich państw, nieprzypominającej w istocie tego, czym
była Europa.
Pomysłodawcom i twórcom idei zjednoczonej Europy
chodziło o to, by zostać przy tradycyjnej Europie, odbu‑
dowywanej po wojnie na fundamencie chrześcijańskim.
Skłaniały ich do tego wnioski z tragicznych następstw de‑
gradacji człowieczeństwa przez obłędne, nieludzkie ideolo‑
gie, faszyzm i komunizm, dążące do panowania nad świa‑
tem niszczycielską wojną, ludobójstwem, zsyłkami, łagrami
i obozami koncentracyjnymi. Nowa Europa odcinała się od
takich metod i pragnęła stworzyć państwom wchodzącym
w jej skład przestrzeń szacunku dla godności człowieka,
wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

W praktyce okazało się, że na pierwszy plan przy jej
budowie wysunęły się potrzeby związane z koniecznością
wzmocnienia siły gospodarczej, stąd zabiegi o węgiel, stal
i atom, wolny rynek, by zrównoważyć, a nawet wyprzedzić
w tej mierze siłę Związku Radzieckiego. To dobrze, że za‑
dbano również o dobrobyt ludności, ale brak zagospoda‑
rowania sfery duchowej człowieka było błędem tych, któ‑
rzy mogli o to zadbać, a zwycięstwem tych, którzy celowo
chcieli się pozbyć rzekomego obciążenia, jakim dla laickich
nurtów kulturowych było chrześcijaństwo, nawet jakikol‑
wiek transcendentny wymiar osoby ludzkiej.
Unia Europejska kieruje się zasadami demokratycznego
państwa prawa oraz wartościami europejskimi. Trzeba mieć
świadomość, że wartości europejskie nie są tożsame z war‑
tościami chrześcijańskimi, ponieważ jednak Unia uznaje
i chroni wolność religijną, teoretycznie szanuje także war‑
tości chrześcijańskie. Praktyka budzi wiele wątpliwości, bo
chociaż Unia nie ma prawa narzucać wierzącym swoich
wartości, to niestety często to robi, co powoduje niesmak
i jest ukrytym aktem dyskryminacji. ▶
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Unia Europejska jest niewątpliwie w duże mierze udaną
próbą integracji, która przyniosła jej obywatelom znaczne
korzyści gospodarcze, poczucie wspólnoty i bezpieczeń‑
stwa, nie potrafiła jednak doprowadzić do takiej solidar‑
ności, która zapobiegałaby istniejącym jeszcze potrzebom,
których zaspokojenie otwarłoby drogę do wzajemnego za‑
ufania i jedności.
Kryzysy, jakie dotąd przeżywała Unia, zwłaszcza groźba
jej opuszczenia, co już stało się faktem ze strony Wielkiej
Brytanii (brexit), wypływały często np. z naruszania zasad
moralnych, z nierównego traktowania państw członkow‑
skich, z poważnego braku precyzyjnego podziału kompe‑
tencji poszczególnych organów Unii.
Tematyka czterech sesji XVIII konferencji krakowskiej
w 2017 roku dotyczy wyzwań, przed jakimi Europa sta‑
nęła dzisiaj. Pierwszym z nich jest potrzeba silnego przy‑
wództwa, jego kształtu, odpowiedzi na pytania o słuszność
tzw. Europy dwóch prędkości z jej konsekwencjami poli‑
tycznymi i ekonomicznymi.

Drugim zagadnieniem jest pytanie o możliwość obro‑
ny tożsamości europejskiej, odwołującej się do chrześci‑
jaństwa, ponieważ mimo pewnego osłabienia nie zatraciło
ono swojej wartości i może stanowić dla Europy solidny
fundament moralny.
Trzecim tematem konferencji będzie debata o przyszło‑
ści Unii Europejskiej i ewentualnej reformie jej struktur,
zmierzających do jej wzmocnienia i większej skuteczno‑
ści działania.
Podczas czwartej sesji spodziewamy się głębszej refleksji
nad skutkami brexitu, tego, co on przyniesie dla Wielkiej
Brytanii i jakie będą jego konsekwencje polityczne, etyczne
i gospodarcze dla Europy i jej przyszłości.
Kraków, 20 maja 2017
Redakcja przeprasza za błąd, jaki pojawił się w poprzed‑
nim numerze „Vita Academica” nr 2, w wywiadzie z bpem
Tadeuszem Pieronkiem– profesorem nauczającym metafi‑
zyki był prof. Usowicz, a nie jak błędnie podano Kłusowicz.
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4 rzeczy,
których nie wiecie
o Francuzach,
czyli Erasmus+
2017
tekst i zdjęcia: Maria Szajny

Twoje nogi jeszcze nie zapro‑
Jeśli
wadziły Cię do Francji, to wiedz, że

wkrótce to zrobią, podobnie jak stało
się w moim przypadku. Kiedy zdecy‑
dowałam się na staż we francuskiej te‑
lewizji, byłam w trakcie ostatniego ro‑
ku studiów I stopnia z dziennikarstwa
i komunikacji społecznej. Była to jed‑
na z najlepszych decyzji w moim życiu.
W telewizji KTO każdy przywitał
mnie dwoma całusami, co znacznie
odbiega od polskiego zwyczaju poda‑
wania sobie ręki na powitanie. Dzięki
pozytywnemu nastawieniu i życzliwo‑
ści reporterów bardzo szybko zaakli‑
matyzowałam się w nowym otoczeniu.
W telewizji z siedzibą w Paryżu zajmo‑
wałam się researchem, tworzeniem
krótkich programów oraz materia‑
łów newsowych dla francuskiego od‑
powiednika Faktów czy Wiadomości.
Francuzi oprócz bycia czempionem

w cukiernictwie są również mistrza‑
mi w dziękowaniu za wszystko i przy
każdej okazji. Ledwo skończyłam po‑
lecone mi zadanie, a już zostawałam za
nie pochwalona. To miejsce pozwoli‑
ło mi maksymalnie rozwinąć skrzydła
i podszkolić język – w 2 miesiące na‑

uczyłam się języka lepiej niż przez 2 la‑
ta na studiach.
Ponieważ staż odbywał się od po‑
niedziałku do piątku, weekendy spę‑
dzałam na poznawaniu nowych
miejsc, nie tak oczywistych jak wieża
Eiffla. Zaczęłam od domu Van Gogha
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w Auvers sur Oise, jedynego we Francji
przejścia dla kaczek w L’Isle Adam Par
main, średniowiecznego miasta Pro
vins i kilku innych, aby skończyć swo‑
je coweekendowe zwiedzanie w Paryżu
przy pomniku Dalidy na Montmartre.
Jednak nowe miejsca to również no‑
we smaki i inna kultura jedzenia. Do
dziś pamiętam śmiech kolegów na
wieść o tym, że moje śniadanie skła‑

da się z kanapek z szynką i pomido‑
rem. To kolejna rzecz, która nas od róż‑
ni – Francuzi przeważnie jedzą słod‑
kie śniadania, na przykład croissanta
z dżemem lub pain au chocolat (bu‑
łeczka z ciasta francuskiego z czeko‑
ladą – pycha), popijając je kawą, przy
czym specjalnie się nie spieszą. Oni po
prostu lubią się spóźniać, co idealnie
pokryło się z moją spóźnialską naturą.

Paryż nie należy do najtańszych
miast, ale gwarantuje niezapomniane
chwile. Nie bez powodu mówi się, że
podróże kształcą. Dzięki Francuzom,
którzy kochają swój jakże piękny język,
nauczysz się go w mig, zdobędziesz no‑
we umiejętności, poznasz inne obycza‑
je i kulturę. Wszystko zależy od Ciebie,
startuj! ■

W Neapolu przeżyłam wiele wspa‑
niałych przygód. Miejscem większo‑
ści spotkań były Piazza Bellini, a tak‑
że Lungomare, z którego rozpoście‑
ra się widok na najpiękniejszy zachód
słońca, jaki kiedykolwiek widziałam.
Stolica Kampanii to świetna baza wy‑
padowa m.in. do Pompejów, w którym
znajdują się ruiny miasta zniszczone‑
go przez wybuch Wezuwiusza, Salerno,
gdzie w zimie warto wybrać się na co‑
roczny Festiwal Luci d’Artista, a także
Amalfi oraz Positano, gdzie wspólnie
ze znajomymi chętnie odpoczywaliśmy
na plaży. Blisko stąd również na wyspy:
Procidę, Ischię oraz Capri. Warto za‑
znaczyć, że ta ostania znana jest z upo‑
dobania przez hollywoodzkie gwiazdy.

Jak wiadomo Włochy słyną ze
świetnej kuchni. Nie od dzisiaj wia‑
domo, że najlepszą pizzą można delek‑
tować się właśnie w tym kraju. W sa‑
mym Neapolu narodziła się mar‑
gherita, na którą w słynnej L’Antica
Pizzeria da Michele trzeba czekać
w kolejce nawet godzinę! Na obiad
warto także skosztować carbonary,
czyli makaronu z jajkiem i boczkiem,
oraz typowo włoskiego spaghetti z po‑
midorami. Będąc we Włoszech, mia‑
łam również okazję spróbować naj‑
lepszego na świecie espresso, które
wzorem wszystkich Włochów wypi‑
jałam na stojąco w 3 sekundy. W mo‑
im włoskim menu nie zabrakło rów‑
nież słodkości – począwszy od sfoglia‑

Erasmus
w słonecznej Italii
tekst i zdjęcia: Anna Kuś

mała dziewczynka marzyłam,
Jako
aby w przyszłości pomieszkać so‑

bie w różnych krajach na świecie.
Chciałam w ten sposób poznać in‑
ną kulturę, kuchnię, nauczyć się języ‑
ków obcych i poznać bliżej otaczają‑
cy mnie świat. Idealną okazją do speł‑
nienia dziecięcych marzeń okazał się
program Erasmus+, w którym miałam
okazję uczestniczyć w semestrze zimo‑
wym. Za cel mojego wyjazdu obrałam
południową część Włoch – Neapol.
Była to moja pierwsza podróż do tego
kraju i na pewno nie ostatnia!
Choć to południowe miasto wywo‑
łuje skrajne emocje – jedni je kochają,
inni nienawidzą, nie zniechęciło mnie
to do podjęcia studiów na jednej z tu‑
tejszych uczelni (Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa). Mimo że za‑
raz po przyjeździe doznałam totalnego
szoku, widząc stare, zniszczone budyn‑
ki oraz panujący w tym mieście chaos,
wystarczyło kilka dni, aby zakochać się
w stolicy Kampanii.
Erasmus to zdecydowanie program
dla tych, którzy są otwarci na świat i no‑
we znajomości. W czasie pobytu na wy‑
mianie poznałam mnóstwo erasmusów
oraz Włochów, z którymi podróżowa‑
łam i wspólnie spędzałam wolny czas.
Dzięki studiom oraz mieszkaniu z obco‑
krajowcami miałam możliwość posłu‑
giwania się codziennie językami angiel‑
skim, a także włoskim, którego wcześ‑
niej uczyłam się na uczelni. Była to dla
mnie najlepsza nauka języków obcych.
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telle, czyli kruchego ciasta z nadzie‑
niem, baby z owocami, a kończąc na
typowo włoskich lodach.
Erasmus to jedno z najlepszych
doświadczeń w moim życiu. Neapol
zawsze będzie dla mnie wyjątkowym

miejscem. Wracając tam, będę wracać
do mojego drugiego domu, bo właśnie
w nim spędziłam prawie pół roku swo‑
jego życia. Nie bez powodu mówi się,
że podróże kształcą. Dzięki nim zdo‑
bywamy doświadczenie, które wpływa

na nas niesamowicie i niekiedy zmie‑
nia nasze życie o 180 stopni. Jeżeli ko‑
chasz podróże i jesteś otwarty na no‑
we wyzwania, nie zwlekaj dłużej i apli‑
kuj na studia zagraniczne! ■

Vedi Napoli e poi… vivi! (Zobacz Neapol i… żyj!)
tekst i zdjęcia: Izabela Tomala

„Do Neapolu? Przecież on już dawno utonął w śmieciach,
a poza tym jest jednym z najniebezpieczniejszych miast
w Europie. Nie ma co ryzykować. Zresztą jako filozof in
spe doskonale wiesz, co powiedział na temat tego miasta
Goethe :,«Zobaczyć Neapol i umrzeć». Na pewno wiedział,
co pisał. Chcesz żyć, omijaj to miasto szerokim łukiem”.
Mniej więcej tego typu wypowiedzi były reakcją moich
znajomych i rodziny na mój genialny pomysł wyjazdu na
studia do Neapolu. Jednak ja już postanowiłam i nikt nie
był w stanie zmienić mojej decyzji! Od października 2015
roku miałam rozpocząć studia na Universita Federico II
w Neapolu.
Końcem września, spakowana do ogromnej walizki,
plecaka i torby podręcznej, wsiadłam do samolotu na kra‑
kowskich Balicach i po dwóch godzinach lotu późnym po‑
południem wysiadłam na rzymskim Fiumicino. W środku
nocy postawiłam swoje stopy na neapolitańskim dworcu
Garibaldi. Miałam dziwne uczucie, które bardzo ciężko jest
opisać. Poczułam, że oto jestem u siebie, że to jest moje miej‑
sce. Nie było strachu, nie było poczucia obcości. Fakt, było
odrobinę upiornie. Późna noc, w głowie wszystkie przera‑
żające historie związane z tym miastem i ja – z moją ogrom‑
ną walizką, ale czułam, że w tym mieście nie może spotkać
mnie nic złego.
Z dworca musiałam dojść do hotelu, który nie był zbyt
oddalony, jednak jak się później okazało, znajdował się
w najbardziej szemranej dzielnicy miasta. Ciągnąc za sobą
swój dobytek, kierując się w stronę hotelu, mijałam prosty‑
tutki, bezdomnych i inne osoby planujące spędzić tę i kolej‑
ne noce na dworcu. Podczas tego spaceru moja wyobraźnia
podsuwała mi różne straszne historie. Zaczęłam się zasta‑
nawiać, czy gdyby teraz ktoś mnie napadł, to zaczęłabym
uciekać, zostawiając walizkę, czy biegłabym z nią, a może
w ogóle stanęłabym nieruchomo i patrząc błagalnie, sło‑
wiańsko brzmiącym włoskim prosiłabym o pozostawienie
mnie w spokoju.
Nikt mnie jednak nie zaatakował, walizki nie ukradł,
włos z głowy mi nie spadł, szczęśliwie dotarłam do hote‑
lu. Następnego dnia poszłam na uniwersytet, gdzie zosta‑
łam bardzo serdecznie przywitana. W Biurze Współpracy
Międzynarodowej dostałam kilka adresów mieszkań do wy‑
najęcia. Zaczęłam od mieszkania w ścisłym centrum, na
ulicy Umberto II. Mieszkanie na 6 piętrze. Weszłam… i się
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zakochałam! Mieszkanie było idealne! Okna wychodziły
na Zatokę Neapolitańską, Wezuwiusza, a w oddali widać
było wyspę Capri. Duża kuchnia, dzięki której oczami wy‑
obraźni już widziałam, jak przy ogromnym stole codzien‑
nie rano piję espresso i podziwiam wschód słońca (jak się
później okazało, wschody słońca oglądałam z nieco innej
perspektywy, nie przy okazji rozpoczynania kolejnego dnia,
a raczej przy okazji żegnania nocy).
Wynajęłam pokój od razu, bo czułam, że to jest moje
miejsce! Mieszkanie dzieliłam z trzema Hiszpankami (stu‑
dentkami medycyny) i dwójką Węgrów (studentami filolo‑
gii włoskiej). Do teraz jesteśmy wspaniałą paczką przyja‑
ciół, utrzymujemy kontakt i planujemy wspólne podróże.
Wspominając czas z nimi spędzony, mam poczucie ogrom‑
nej satysfakcji i radości, że było mi dane trafić na tak wartoś‑
ciowe osoby. Przypominam sobie długie rozmowy w naszej
wielkiej kuchni i ciągłe planowanie: „Dziś to może jeszcze
nie, ale od jutra zaczynamy: regularnie chodzić na zaję‑
cia, zaczynamy dietę i kończymy z chodzeniem na Piazza
Bellini”. I muszę przyznać szczerze, że do samego końca
Erasmusa to „jutro”, o którym tyle się rozmawiało, nie na‑
stąpiło, ale może to i lepiej, bo to, co przeżyłam, jest o wie‑
le lepsze niż wszelkiego rodzaju ograniczenia i planowanie
nudnej przyszłości.
Oczywiście bywałam na zajęciach, co więcej zaliczy‑
łam (jak i moi współlokatorzy) wszystkie przedmioty, dzięki
czemu mieliśmy powody do świętowania! A gdzie najlepiej
świętować? Odpowiedź jest tak oczywista, jak to, że neapo‑
litańska pizza w Da Michele jest najlepszą pizzą na świecie,
a lody w Casa Infante nie mają sobie równych. Świętuje się
na Piazza Bellini!
Piazza Bellini jest to plac, na którym włoska młodzież,
studenci programu Erasmus i tak naprawdę każdy, kto tyl‑
ko chce, przychodzi, zawiązuje nowe znajomości, przyjaź‑
nie, poznaje miłości na całe życie i te na odrobinę krócej.
Plac zapełnia się wtedy, kiedy każdy jest już po kolacji, czyli
w okolicach godziny 23. Młodzi ludzie każdej narodowości
gromadzą się, żartują, śmieją, wymieniają spostrzeżeniami,
obawami, cennymi informacjami. Granice językowe, kultu‑
rowe, etniczne nie istnieją. Każdy może podejść do każdego
i rozpocząć rozmowę (ileż osób w ten sposób poznałam!).
W tle płynie muzyka grana na żywo. Nim się człowiek obej‑
rzy, noc zamienia się w świt. Jeszcze tylko cappuccino i cor
netto con la Nutella i można wracać do domu z głową pełną
nowych wrażeń, spostrzeżeń i inspiracji.
Poranki (słowo należy rozumieć w odpowiednim kon‑
tekście, uwzględniając wieczorne wyjścia i poranne powro‑
ty) w Neapolu, które bywają czasami wczesnymi popołu‑
dniami skąpanymi w słońcu, koncentrują się wokół tema‑
tyki tak bliskiej każdemu z nas, czyli wokół jedzenia! Czy
gotujemy? Czy idziemy poznawać neapolitańskie smaki?
W tej alternatywie nie ma złych odpowiedzi. Popisowymi
daniami domowymi na Corso Umberto II były gnocchi
con pesto (rodzaj włoskich klusek z pesto, czyli zielonym
sosem bazyliowo‑piniowym), carbonara (makaron z bocz‑
kiem i jajkiem) i najzwyklejsza pasta con sugo di pomodo
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ro (makaron z sosem pomidorowym). Wszystko to zawsze
było konsumowane w przeświadczeniu, że przecież od ju‑
tra zaczynamy dietę, wiec dziś jeszcze można zaszaleć.
Jeżeli zaś decydowaliśmy się na wyjścia, to najczęściej
do pizzerii Da Michele (najstarsza pizzeria w mieście. Traf
chciał, że była usytuowana w bliskim sąsiedztwie wynaj‑
mowanego mieszkania, dlatego byliśmy regularnymi kon‑
sumentami pizzy. Pizza obłędna! Kolejki w porach obiado‑
wych ogromne, niezapomniane widoki Włochów cierpliwie
czekających w kilkumetrowych kolejkach na wejście do lo‑
kalu. Ale czekać zawsze było warto! Do wyboru tylko dwie
pizze: marinara albo margherita. Nieziemskie doznania dla
kubków smakowych. Pizzeria ma dwie gwiazdki Michelin.
Częstymi gośćmi są światowej sławy gwiazdy, m.in. aktorka
Julia Roberts nagrywała jedną ze scen do filmu Jedz, módl
się, kochaj właśnie Da Michele. Ceny są normalne, a atmo‑
sfera domowa. Gdziekolwiek zresztą udawaliśmy się, było
wspaniale, bo Neapol na każdej ulicy ma do zaoferowania
coś tak wspaniałego, że smak danego dania wspomina się
na długo po jego zjedzeniu.
Pisząc o smakach Neapolu, nie można pominąć lodziar‑
ni. Genialnych lodziarni! Przede wszystkim Casa Infan
te – lody, których smak powraca w najpiękniejszych snach!
Druga lodziarnia to Gelateria Fantasia, w której do rożka na
początku wlewana jest gorąca czekolada, a następnie nakła‑
dane są lody. Smaki idealne, warto chociażby wspomnieć
pistację, cytrynę i Nutellę…
Ale Neapol to również specyficzna organizacja miasta,
a raczej jej zupełny brak. Z ulicy dwupasmowej powstaje
pięciopasmowa i nikogo to nie dziwi. Ciągle słychać klak‑
sony i pokrzykiwania. Ale w tym wszystkim wyczuwalna
jest radość i ogromna spontaniczność. Miasto żyje, oddycha
nadmorską bryzą, kąpie się w promieniach słońca i tylko
czasami z przerażeniem patrzy w kierunku ciągle aktyw‑
nego Wezuwiusza.
Nie jestem w stanie opisać, jak bardzo zachwyciło mnie
to miasto. Jak wiele zyskałam przez te sześć miesięcy. Zajęcia
na uczelni prowadzone były w niezmiernie ciekawy sposób.
Przyjazna atmosfera powodowała, że studia były przyjem‑
nością, a egzaminy elementem koniecznym, ale nieparali‑
żującym studenta. Włoscy studenci zawsze służyli pomocą
i zadawali bardzo wiele pytań dotyczących mojego kraju.
Wielu z nich zachęciłam do odwiedzenia Polski.
Po sześciu miesiącach pakuję walizkę. Idę ostatni raz
do Da Michele, potem jeszcze pożegnalne lody, kupuję
sfogliatelle (kolejna smakowa pokusa), kawę Kimbo, wino
Lacr yma Christi del Vesuvio (typowe neapolitańskie wi‑
no, nazywane łzami Chrystusa) – wszystko po to, aby po
powrocie móc w smakach wrócić na moment do tego cu‑
downego miasta.
I oto znowu: już zupełnie oswojony dworzec Garibaldi,
rzymskie lotnisko i w końcu stawiam stopy na krakowskich
Balicach, w przekonaniu, że w całości należę do włoskiego
miasta i kiedyś z pewnością tam wrócę!
Czy Goethe miał rację? Zobaczyć Neapol i umrzeć?
Przez to sformułowanie chciał dać wszystkim do zrozumie‑

nia, że po odwiedzeniu Neapolu można spokojnie umrzeć,
bo z pewnością nie zobaczy się już niczego wspanialszego.
Ale w Neapolu znalazłam napis: „Zobacz Neapol… i żyj!”.

I chyba to jest najtrudniejsze zadanie, przed którym sta‑
nęłam. ■

Przygoda życia
tekst i zdjęcia: Jolanta Nieścior

C

zy kiedykolwiek zastanawiałeś się,
jak to jest spędzić pięć miesięcy
w jednym z najpiękniejszych miejsc?
Dzielić mieszkanie z Niemką, Wło
chem i dwiema osobami z Brazylii? To
wspaniałe i niezapomniane doświad‑
czenie, które możesz przeżyć dzięki
programowi Erasmus+.
Będąc koordynatorem Buddies
Erasmus+ na UPJPII, zadałam so‑
bie pytanie – dlaczego nie miałabym
wyjechać i spędzić trochę czasu poza
krajem? Sprawdzić swoją zaradność
i komunikatywność. Dlatego też po‑
wiedziałam sobie: Okej, Jola. Czas na
ciebie. Zaaplikowałam, kupiłam bilet
i oto jestem razem z Weroniką w prze‑
pięknej Lizbonie. Tutaj nie ma czasu
na nudę. Codziennie nowe doświad‑
czenia, nowi ludzie i nowe przygody,
które sprawiają, że „banan” nie zni‑
ka z twarzy.
Początki, jak to początki, bywa‑
ją różne, ale co nas nie zabije, to nas
wzmocni. A przede wszystkim wzmac‑
niali nas obcy ludzie. Widząc nas
z wielką mapą w ręce, pytali, dokąd
chcemy iść, i polecali najlepsze miejsca
w Lizbonie. Zapisałyśmy się do organi‑
zacji studenckiej Erasmus Life Lisboa.
Dzięki temu uczestniczymy w różno‑
rakich eventach. Przez maraton ta‑
neczny, wspinaczkę na ściance, impre‑
zę na łodzi po wycieczkę karnawało‑
wą czy obiady w punkcie widokowym
przy zachodzie słońca. Podczas Świąt
Wielkanocnych miałyśmy dwutygo‑
dniową przerwę. Dwa tygodnie to bar‑
dzo dużo czasu, nie mogłyśmy go spę‑
dzić bezczynnie. Spakowałyśmy pleca‑
ki, wzięłyśmy karton i marker i ruszy‑
łyśmy na południe Portugali, zwane
Algarve. To była pierwsza podróż au‑
tostopem w moim życiu. Nie miałyśmy
konkretnego planu, tylko kilka must
see places. Gdy auto się zatrzymywa‑

ło, pytałyśmy: „Dokąd jedziecie?”. „Tu
i tu” – bez zawahania odpowiadałyśmy,
ze to właśnie tam, gdzie i my chcemy
się dostać. Oczywiście jak na student‑
ki przystało, nie korzystałyśmy z ho‑
teli, tylko z couchsurfingu. Dzięki nie‑
mu poznałyśmy wielu ciekawych lu‑
dzi. Zaczynając od Polki, który wróciła
z podróży po Indiach, a kończąc na wy‑
luzowanym Angolczyku, który urządził
swoje mieszkanie wyłącznie rzeczami
znalezionymi i wyrzuconymi przez in‑
nych. Co było wielkim zaskoczeniem,
był on fanem Ryszarda Kapuścińskie
go. Tak spędziłyśmy 9 dni, podróżując,
jedząc chleb z masłem i solą, odwiedza‑
jąc plażę każdego dnia… Nie obyło się
nawet bez spędzenia nocy na ławce na
stacji kolejowej.

Decyzja o przyjeździe tutaj była
najlepszą, jaką podjęłam w swoim ży‑
ciu. Erasmus to nie tylko imprezy, to
przede wszystkim zwariowane przy‑
gody, ale najważniejsza w tym wszyst‑
kim jest przyjaźń z osobami z począt‑
ku kompletnie obcymi. Dzięki pobyto‑
wi tutaj poznałam wspaniałych ludzi,
którzy są mi bardzo bliscy, na których
mogę liczyć o każdej porze dnia i nocy,
którzy sprawiają, że nie chce się wracać
do Polski, bo czuję się tu bardzo swoj‑
sko. I ogromna część mnie zostanie tu‑
taj. Jedynym rozwiązaniem jest czer‑
panie radości z każdego dnia, z każdej
chwili, by po powrocie do kraju móc
płakać, nie tylko z tęsknoty, ale i z ra‑
dości, że spotkało się tak wyjątkowe
osoby. ■
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W

kwietniu 2017 roku w ramach
programu Erasmus+ przeby‑
wałam z kilkudniową wizytą na Uni
wersytecie Lusófona w Porto. Univer
sidade Lusófona do Porto jest człon‑
kiem głównej Grupy Lusófona, która
zrzesza kilkanaście wyższych uczelni
w Portugalii oraz uniwersytety, szkoły
wyższe i wiele innych instytucji w Bra
zylii, Republice Zielonego Przylądka,
Angoli, Gwinei Bissau i Mozambiku.
Uniwersytet Lusófona w Porto to pry‑
watna uczelnia oferująca studia licen‑
cjackie, magisterskie i podyplomowe
na pięciu wydziałach: 1. Nauk Eko
nomicznych, Społecznych i Przedsię
biorczości, 2. Nauk Przyrodniczych,
Inżynierii i Technologii, 3. Komuni
kacji, Architektury, Sztuki i Technolo
gii Informacyjnej, 4. Prawa, 5. Psycho
logii, Wychowania Fizycznego i Sportu.
Na uniwersytecie bardzo dobrze
funkcjonuje wymiana międzynaro‑
dowa, nie tylko w ramach programu
Erasmus+, ale również w ramach całej
Grupy Lusófona i umów bilateralnych
z uczelniami na całym świecie. Z moż‑
liwości, jakie daje, chętnie korzystają
wykładowcy i studenci – choć więcej
jest obcokrajowców przyjeżdżających
na Lusófonę na studia niż studentów
wyjeżdżających. Dzieje się tak z po‑
wodu ograniczenia, jakim jest czes‑
ne, z którego studenci nie są niestety
zwalniani przez uczelnię macierzystą
podczas semestralnych czy rocznych
wyjazdów erasmusowych. Na bar‑
dzo wysokim poziomie stoi tzw. ser‑
wis studencki, który oferuje studentom
wszelką niezbędną pomoc, począwszy
od rekrutacji na studia poprzez wspar‑
cie w wypełnianiu formalności zwią‑
zanych z czesnym, zakwaterowaniem,
wpisem na zajęcia i ich rozliczeniem
czy stypendiami – a wszystko to moż‑
na załatwić w jednym biurze.
Wolne popołudnia wykorzysty‑
wałam na poznawanie miasta. Żeby
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zwiedzać Porto, trzeba mieć napraw‑
dę dobrą kondycję – miasto położone
jest na wzgórzach, wąskie uliczki al‑
bo pną się stromo w górę, albo bieg‑
ną pionowo w dół – przed upadkiem
ratują schody. Symbolem miasta jest
potężny, dwukondygnacyjny stalo‑
wy most Ponte Dom Luis I, który łą‑
czy ze sobą dwa brzegi rzeki Douro.

Projektantem mostu był inżynier
Theóphile Seyrig z firmy Gustave’a
Eiffla – tej samej, która wybudowa‑
ła paryską wieżę Eiffla czy nowojor‑
ską Statuę Wolności. Ponte Dom Luis
I to nie tylko szlak komunikacyjny, to
przede wszystkim świetny punkt wi‑
dokowy z panoramą na nadrzeczną
dzielnicę Ribeira oraz całe stare mia‑

sto i chyba najchętniej fotografowa‑
ny przez turystów obiekt w mieście.
Niepowtarzalny klimat i wyjątkowy
urok miasta doceniono, wpisując hi‑
storyczne centrum Porto na listę świa‑
towego dziedzictwa UNESCO.
Będąc w Porto, nie można nie spró‑
bować lokalnych specjałów – np. cha‑
rakterystycznej dla miasta francesin‑

hy, czyli tostów przekładanych kotle‑
tami wołowymi i kilkoma innymi ro‑
dzajami mięsa, zapiekanych z serem
żółtym i jajkiem sadzonym na górze,
obficie polanych sosem pomidorowym
i serwowanych w towarzystwie frytek.
Zjedzenie jednej dostarcza tylu kalo‑
rii, że te strome uliczki miasta poko‑
nuje się w iście sprinterskim tempie,

oczywiście by zminimalizować wyrzu‑
ty sumienia spowodowane pochłonię‑
ciem takiej potrawy :) Grzechem by‑
łoby nie wspomnieć o fantastycznych
kokosowo‑kremowych portugalskich
słodkościach, które kusiły wyglądem
i zapachem z witryn licznych cukie‑
renek. ■
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