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Kim jest Mateusz Więcek?
rozmawiała: Izabela Witek
zdjęcie: Joanna Dominika Krzysiak

M

ateusz to 22‑letni student i starosta II roku teologii
dla świeckich. Mateusz pochodzi z Podkarpacia –
z Łęk Dukielskich i lubi mówić o sobie w trzeciej osobie.
Wcześniej przed studiami uczył się w technikum architek‑
tury krajobrazu, ale zmienił plany. Zdecydował się wybrać
bardziej humanistyczne nauki.
Jakie wiatry przywiały cię do Krakowa?
Zastanawiałem się, czy wybrać Kraków, czy Lublin. W związ‑
ku z tym, że ta uczelnia to uniwersytet papieski – a takich
na świecie jest niewiele, postanowiłem, że wybiorę Kraków.
Nie ukrywam, że zachęciły mnie wydarzenia, które miały
się tutaj odbyć w przyszłym roku – czyli teraz już minio‑
nym. Mowa o Światowych Dniach Młodzieży. Zamierzałem
wziąć czynny udział w organizacji i moje plany się ziściły.
W jaki sposób stałeś się częścią tego wydarzenia?
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Tak się stało, że wraz z moimi znajomymi z roku poznaliś
my pewnego człowieka, który bardzo żywo angażował się
w organizację ŚDM. Był wolontariuszem długotermino‑
wym, zaprosił nas na szkolenie liderów. Wzięliśmy w nim
udział jesienią 2015 roku. Miało nas przygotować do pra‑
cy z wolontariuszami, zarządzaniu nimi. Uczyliśmy się
też przełamywać bariery, komunikować. Potem włączy‑
liśmy się w bezpośrednie przygotowania, polegające na
zapewnieniu przyjeżdżającym pielgrzymom odpowied‑
nich warunków. Braliśmy udział w konferencjach, szko‑
leniach. Spędziłem długie godziny w biurze akredytacji.
Temu wszystkiemu zawdzięczam jednak fakt, że na ŚDM
mogłem być w strefie zero – czyli bezpośredniego kontak‑
tu z ojcem świętym. Te wspomnienia pozostaną na zawsze
w moim sercu.
Czy te doświadczenia miały wpływ na decyzję o kandydo
waniu na przewodniczącego samorządu?

Jeżeli chodzi o wpływ na tę decyzję, tutaj trzeba by sięgnąć
pamięcią o wiele dalej. Gdy zacząłem chodzić do szkoły
podstawowej, byłem jeszcze dość nieśmiałym człowiekiem.
To zmieniło się, gdy zacząłem coś robić publicznie i zainte‑
resowałem się życiem społecznym. Zostałem przewodni‑
czącym klasy, z czasem również szkoły.
Czyli masz niemałe doświadczenie!
Tak. Działałem w różnych organizacjach szkolnych. Równo
cześnie zostałem prezesem parafialnego oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży w mojej archidiecezji. Zjazdy, roz‑
liczenia, spotkania, protokoły – to wszystko nie było mi obce.
W końcu pierwsza pieczątka z imieniem i nazwiskiem!
Ale na tym się nie skończyło.
Nie. W szkole średniej po dwóch latach byłem gotów do ko‑
lejnego wyzwania. W trzeciej klasie znów objąłem stanowisko
przewodniczącego szkoły. To wiązało się z poważniejszymi
sprawami. Dobrze wspominam wybieranie patrona placówki.
Został nim człowiek, którego bardzo cenię – Jan Sas Zubrzycki,
moim zdaniem wybitny Polak i architekt. Równocześnie przy‑
jęto moją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miasta Krosna.
W efekcie najpierw zostałem jej członkiem, a w klasie czwartej
wybrano mnie jej przewodniczącym. Przez rok mogłem się
wiele nauczyć. W ten sposób znalazłem się wreszcie tutaj –
podejmując działanie na rzecz naszej uczelni.
Nowe wyzwanie?
Tak, myślę, że ta funkcja jest jednak o wiele poważniejsza
niż wcześniejsze, jakie przyszło mi pełnić. To duża odpo‑
wiedzialność społeczna i finansowa.
Ktoś mógłby pomyśleć – po tylu posadach objęcie tego
stanowiska to już wręcz rutyna!
To nigdy nie jest rutyną.
Czyli była radość, duma?
Oczywiście! Również jednak zaskoczenie. Nigdy nie trakto‑
wałem tego tak, że – zgłoszę się, pewnie znowu mnie wybio‑
rą. Wręcz przeciwnie. Zastanawiałem się, byłem ciekawy, czy
studenci mi zaufają. Za każdym razem mam do czynienia z in‑
nymi ludźmi, innymi decyzjami. Na pewno będę się starał nie
zawieść nikogo, a czy to był dobry wybór – to zweryfikuje czas.
Mówimy: nowe wyzwania. Czyli – jakie? Co planujesz ja
ko przewodniczący?
Obecnie jestem na etapie spraw czysto formalnych. Musia
łem wybrać nowy zarząd. Pierwsze zebrania, spotkania.
Przecieranie szlaków. Moja poprzedniczka Justyna wspa‑
niale przygotowała mnie do nowej roli. Czas sesji jest nie‑

wątpliwie dla nas wszystkich trudny, ale mimo to muszę już
teraz robić jak najwięcej, aby październik móc rozpocząć
najlepiej jak się da, z pełną mobilizacją.
Kładziesz fundamenty?
One już są położone przez moich poprzedników, ale trze‑
ba wszystko uporządkować i przejść do kolejnych stopni
rozwoju.
A te stopnie to na przykład?
Jednym z moich głównych celów jest to, aby skupić się na
nowych studentach, przygarnąć ich, zintegrować. Są sprawy,
w których trzeba im pomóc. Chociażby pokierować – nowi
studenci często mają wątpliwości wobec pozornie błahych
spraw, które są jednak w stanie zbić na początku z tropu.
Chciałbym też postawić na internet, aby można w nim było
znaleźć jak najbardziej rzetelne odpowiedzi na każde py‑
tanie związane z uczelnią. Samorząd studentów powinien
wskazywać drogę, otaczać opieką. Poza tym należy zadbać
ogólnie o dobry poziom komunikacji wszystkich studentów.
Wiadomo, że zawsze największa odpowiedzialność skupia
się na przewodniczącym samorządu, ale za nim stoi jesz
cze zazwyczaj grupa ludzi. Kim są twoi współpracownicy?
Nowy zarząd został wybrany według dwóch zasad – różno‑
rodności płci oraz reprezentowanych wydziałów. Moimi za‑
stępcami są: Marcin Nika (Wydział Nauk Społecznych) oraz
Dominika Suder (Wydział Teologiczny). W skład zarzą‑
du na stanowiskach sekretarzy wchodzą również: Karolina
Dzierżawska (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego)
oraz Kamila Witalińska (Wydział Filozoficzny). Powołałem
także przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, zgłaszając kandy‑
daturę studentki z Wydziału Prawa Kanonicznego – Patrycji
Miś. Po pierwszych spotkaniach dochodzę już do wniosku,
że te wybory były trafne. Tworzymy zgrany zespół.
W takim składzie czekają was chyba tylko same sukcesy!
Ostatnie pytanie – jak sądzisz, co z tej współpracy wynie
siesz na przyszłość?
Zapewne kolejny bagaż doświadczeń. Już teraz widzę te
wszystkie zadania, z jakimi przyjdzie mi się mierzyć, i wiem,
że to duże – ale i wspaniałe – wyzwania. Wiele jeszcze muszę
się nauczyć, ale myślę, że po wszystkim będę lepiej przygo‑
towany do życia. Ważny jest też kontakt z ludźmi. Ta funk‑
cja to również relacja z innymi studentami, kreowanie ro‑
dzinnej atmosfery, miłej, ciepłej. Wykorzystanie czasu na‑
szych studiów, młodości. Kontakty, przyjaźnie, owocujące
w dorosłym życiu.
W duchu tej przyjacielskiej atmosfery trzymamy za cie
bie kciuki i gratulujemy objęcia nowej funkcji. Dziękuję
za rozmowę.
Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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Podsumowanie kadencji Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
tekst: Celina Budzowska

D

obiegła końca dwuletnia kadencja Samorządu Stu
denck iego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Na naszym Uniwersytecie był to okres pra‑
cowity, a zarazem bogaty w różnorodne wydarzenia. Stu
denci wykazali się kreatywnością i ogromnym zaangażo‑
waniem. Spośród licznych wydarzeń zorganizowanych
przez Samorząd Studencki należy wspomnieć choć nie‑
które z nich:
• ogólnouczelniane spotkanie opłatkowe dla studentów
(grudzień 2015 oraz 2016);
• akcja krwiodawstwa (maj 2016);
• wernisaż wystawy fotograficznej Kadry Miłosierdzia
ŚDM 2016, który odbył się w Wojewódzkiej Bibliotece Pu
blicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej (październik 2016);
• studenckie wyjście do kina Ars na film Ostatnia ro
dzina (listopad 2016);
• studencka wycieczka do Budapesztu (listopad 2016);
• Święty Mikołaj na UPJPII (grudzień 2016);
• studenckie wyjście do kina Agrafka na film Maria
Skłodowska‑Curie (marzec 2017);
• studencka promocja Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie (marzec/kwiecień 2017);
• akcja rejestracji dawców szpiku kostnego DKMS
(kwiecień 2017).

Wizyta studentów z Holandii
opracował: dr Łukasz Ryszka

W

dniu 26 kwietnia 2017 roku w Instytucie Pracy Soc
jalnej gościliśmy grupę 77 studentów z Hogeschool
van Arnhem Nijmegen (HAN) z Holandii. Podczas wizyty
mieli oni możliwość poznać krótką historię uniwersytetu,
działalność Instytutu Pracy Socjalnej, wziąć udział w pre‑
zentacji na temat wsparcia osób z zaburzeniami psychicz‑
nymi w polskim systemie pomocy społecznej, zapoznać
się z możliwościami wymiany studenckiej w ramach pro‑
gramu Erasmus oraz nawiązać współpracę z Samorządem
Studenckim. Zwiedzili budynki naszej uczelni, a także zaso‑
by IDiKS – studio telewizyjne i radiowe; mogli również po‑
smakować polskiej kuchni pod opieką Spółdzielni Socjalnej
Równość.
W przeprowadzenie tak bogatego programu było zaan‑
gażowanych wiele osób, wśród których wymienić należy:
dr hab. Małgorzatę Dudę, prof. UPJPII, ks. dr. Grzegorza
Godawę, dr. hab. Krzysztofa Gurbę, dr. Łukasza Ryszkę,
dr hab. Teresę Zbyrad, dr Katarzynę Wojtanowicz, dr Marię
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Ponadto Samorząd Studencki finansował liczne orga‑
nizacje studenckie działające przy naszym uniwersytecie.
Oto niektóre z nich:
• Ich Areopag Wiary, prowadzony przez kleryków Wyż
szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
przy ul. Podzamcze 8 i członków Dziennikarskiego Koła
Naukowego UPJPII;
• Kultura po Studencku UPJPII – w organizacji marato‑
nu filmowego Oscarowy wieczór, który odbył się w kinie Ars;
• AKT Pellegrino w organizacji wędrówek górskich Śla
dami Jana Pawła II.
Szczególne podziękowania składam: prorektorowi
ds. studenckich i dydaktyki ks. prof. Dr. hab. Januszowi Ma
stalskiemu za jego rady, cenne wskazówki, życzliwość i czas,
który nam poświęcił. Dziękuję pani Justynie Lusio – prze‑
wodniczącej zarządu oraz jego członkom – paniom: Annie
Żegleń, Annie Urbańczyk, Żanecie Urban, Joannie Rams
oraz Zuzannie Puchalskiej i Justynie Niedbale. W sposób
szczególny dziękuję studentom dziennikarstwa i komunika‑
cji społecznej: Marcie Woźniak, Żanecie Wełnie, Adamowi
Płonce, Patrycji Gubale, Kamilowi Stańko, Marii Szajny,
Ewelinie Słomce, Mateuszowi Zelkowi, Weronice Kacwin
oraz wszystkim, którzy wspomagali Samorząd Studencki
UPJPII w latach 2015–2017. Dziękuję! ■

Łuszczyńską, mgr. Tomasza Kniazia, mgr Urszulę Kubiczek,
mgr Natalię Gębkę, mgr Katarzynę Byrską, mgr Teresę Mi
sinę, mgr. Krzysztofa Mleczkę oraz Annę Żegleń, jak i stu‑
dentów kierunku praca socjalna.
Podczas tej intensywnej kilkugodzinnej wizyty studen‑
ci z Holandii mieli również okazję uczestniczyć w krótkich
zajęciach razem ze studentami UPJPII, a także zwiedzić
Centrum Nowych Mediów w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej, które zrobiło na nich ogrom‑
ne wrażenie pod względem rozwiązań technologicznych.

Nasz uniwersytet zaprezentował się z bardzo dobrej stro‑
ny, a sami studenci w indywidualnych rozmowach z naszymi
pracownikami podkreślali nie tylko ciekawe zajęcia i pro‑
gram studiów, ale także wyjątkową atmosferę panującą na
naszej uczelni oraz gościnność. Mamy nadzieję, że wizyta
ta, która dała możliwość wymiany doświadczeń środowisk
akademickich, przyczyni się również do dalszej współpracy
międzynarodowej, wymiany studentów, nauczycieli akade‑
mickich, jak i dobrych praktyk. ■

Włoska robota
tekst: Mateusz Zelek
zdjęcie: Archiwum DKN

W

dniach od 3 do 10 kwietnia studenci z Dziennikar
skiego Koła Naukowego wyruszyli do Włoch, gdzie
w mieście Perugia odbywał się międzynarodowy festiwal
dziennikarski. Kraj znany z pysznej pizzy i gorzkich win
przywitał nas piękną pogodą i masą pracy. Po drodze odwie‑
dziliśmy takie miejsca jak Wenecja, Rimini czy San Marino.
Na festiwalu były poruszane wszelkie kwestie związane
z dziennikarstwem – od cenzury i ograniczeń, jakie panu‑
ją w niektórych krajach, po nowoczesne technologie wy‑
korzystywane w sztuce dziennikarskiej. Wypowiadały się
osoby z wielu krańców świata, takich jak Chiny czy USA.
Korzystając z czasu wolnego, poznawaliśmy uroki Perugii,
zwiedzając różne miejsca. Z każdego gzymsu patrzyły na
nas gryfy, nieodłączny element stolicy regionu i znany sym‑
bol Umbrii.
Wybraliśmy się również do Civita di Bagnoregio. Ni
czym samotna wyspa pośród kanionów wznosi się na tym,
co pozostało z niegdyś otaczających je grani. Niestety ruchy

tektoniczne nie służą zbyt dobrze temu wiekowemu mia‑
stu i mieszkańcy, pomimo że jest ich niewielu, starają się
ochronić cenny zabytek.
Zrobiliśmy kilka innych materiałów dziennikarskich, po‑
za samym festiwalem. Udaliśmy się do Chiesa del Carmine,
winnicy i malowniczego miejsca słynącego z chętnie bra‑
nych tu ślubów. Usytuowane w spokojnym wiejskim regio‑
nie z dala od zgiełku, szybko zauroczyło nas swoim magicz‑
nym klimatem. Mieliśmy również okazję nauczyć się wielu
ciekawych rzeczy związanych z winem i spróbować wytraw‑
nego trunku wraz z tradycyjną przystawką. Byliśmy rów‑
nież w Asyżu, gdzie nakręciliśmy materiał na temat Carlo
Acutisie, który w tym roku zostanie błogosławiony i wybra‑
ny na patrona internetu.
Na pożegnanie udaliśmy się do stolicy Włoch, gdzie nie
tylko zwiedzaliśmy zabytkowe miasto, ale mieliśmy niezwy‑
kłe spotkanie z naszą rodaczką. Wiele lat temu wyjechała
do Rzymu i zdecydowała się tam pozostać. Obecnie prowa‑
Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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dzi własną restaurację niedaleko Watykanu i miała wielką
przyjemność poznania św. Jana Pawła II i jego następców.
Każdemu z nas wyjazd dostarczył wielu doświadczeń
i radości. Z nową weną twórczą powróciliśmy do ojczyzny,

kontynuując rozwijanie naszych umiejętności. Będziemy
jednak tęsknić za pięknymi widokami, świetną pogodą
i z niecierpliwością oczekiwać następnego wyjazdu. ■

Studenci turystyki religijnej tym razem zapraszają
do odwiedzenia Liszek i Doliny Mnikowskiej
tekst i zdjęcia: Sylwia Sotwin i Angelika Nieduziak

2

czerwca 2017 roku studenci pierw
szego i drugiego roku turystyki reli‑
gijnej uczęszczający na zajęcia „Okolice
Krakowa – miejsca turystyki religijnej”
wraz z prowadzącą dr Anną Wajdą
udali się na rajd turystyczny w nieod‑
ległe okolice Krakowa, do Liszek i Mni
kowa. Pokonali pieszo siedmiokilome‑
trową trasę wiodącą pośród pól i łąk,
aby nawiedzić miejsca kultu maryjne‑
go w gminie Liszki.
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy
od nawiedzenia kościoła św. Mikołaja
w Liszkach. Ten pochodzący z XIX wie‑
ku kościół od dwóch lat jest prawdzi‑
wą perełką w okolicy. Dlaczego? Dzięki
odkrytej dwa lata temu pod warstwami
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farb, a obecnie odnowionej polichro‑
mii pędzla Franciszka Matzke, arty‑
sty, którego dzieła możemy podziwiać
również u dominikanów czy bernardy‑
nów w Krakowie. Studenci zdobyli wie‑
dzę o bogatej historii tej wielowieko‑
wej, bo erygowanej w 1254 roku parafii,
jak również o elementach wyposażenia
kościoła i ich symbolice. Szczególnie
zwróciliśmy uwagę na czczony od wie‑
ków obraz Matki Bożej Lisieckiej, któ‑
ry miał zostać podarowany chłopom
lisieckim przez św. Jana Kantego. Nie
zabrakło również degustacji lisieckiej
kukiełki i kołacza z serem, co studen‑
tom sprawiło dodatkową i bardzo sma‑
kowitą przyjemność.

Następnie przy wspaniałej słonecz‑
nej pogodzie udaliśmy się na pieszą wę‑
drówkę do Doliny Mnikowskiej, gdzie
znajduje się wizerunek Matki Bożej na‑
malowany na skale. Jest to popularne
miejsce wycieczek rodzinnych i rowe‑
rowych wśród mieszkańców gminy,
jak również krakusów. Legenda wią‑
że powstanie tego wizerunku maryj‑
nego z hrabiną Potocką. „Malowidło
miało być wotum dziękczynnym za
uzdrowienie chorego dziecka, a miej‑
sce, w którym wizerunek Matki Bożej
został wymalowany, hrabina zoba‑
czyła we śnie, a potem ku swemu za‑
skoczeniu rozpoznała podczas wizy‑
ty w Dolinie Mnikowskiej. Ostatecznie

Vita Academica 2017 nr 3 (92)
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jednak obraz Maryi pojawił się na ska‑
le nie z polecenia hrabiny, lecz z inicja‑
tywy powstańców styczniowych (wy‑
korzystywali Dolinę Mnikowską ja‑
ko miejsce ćwiczeń), którzy sprawę
wzięli w swoje ręce”1. Tradycja przy‑
pisuje autorstwo malowidła Waleremu
Eliaszowi‑Radzikowskiemu, jednak jak

dowodzi w swoim artykule badacz hi‑
storii ziemi Lisieckiej Adam Kowalik2,
miał nim być Izydor Jabłoński.
Wycieczka była dla studentów
okazją do zdobycia wiedzy i zwiedze‑
nia lokalnych ośrodków turystki re‑
ligijnej, jak również chwilą relaksu
przed nadchodzącą sesją egzamina‑

cyjną. Dodatkowo organizatorzy tej
wycieczki (Sylwia, Angelika, Karo
lina i Sebastian) mogli się sprawdzić
i wczuć w rolę przewodników, nabie‑
rając potrzebnego doświadczenia do
pracy w przyszłości, a przecież właś‑
nie o to w studiowaniu chodzi! ■

1 Kowalik A., Tajemnice Doliny Mnikowskiej, „Ziemia Lisiecka” 54 (2011) 2.
2 Kowalik A., Matka Boża Skalska dziełem Izydora Jabłońskiego, „Ziemia Lisiecka” 80 (2014) 4.

Wszyscy jesteśmy filozofami
tekst: Klaudia Miśkowicz, Bartosz Jaźwa

S

tudenci Wydziału Filozoficznego znaczną część wios‑
ny spędzili w kawiarni. Dzięki uprzejmości Kawiarni
Literackiej miłośnicy filozofii mieli możliwość uczestni‑
czenia w cyklu spotkań pt. „Wszyscy Jesteśmy Filozofami”
zorganizowanym przez Koło Naukowe Studentów Filozofii
UPJPII. Dyskutowano o „supermocach filozofa”, wartości
myślenia filozoficznego, sytuacji absolwenta filozofii na ryn‑
ku pracy oraz roli i zaletach studiowania filozofii na uniwer‑
sytecie. Pomysł zrodził się z potrzeby utworzenia przestrze‑
ni dla rozwijania, a także odkrywania w sobie filozoficznej
pasji oraz spotkania z ludźmi o podobnych zainteresowa‑
niach. W spotkaniach towarzyszyli nam nasi wykładowcy,
którzy swoim doświadczeniem, cennymi refleksjami oraz
umiłowaniem myślenia starali się ukazać wartość studio‑
wania filozofii oraz specyfikę wydziału. Wśród nich znaleźli
się: dr Joanna Barcik, ks. dr Marek Sołtysiak, ks. dr Miłosz
Hołda, dr Jakub Synowiec, dr Adam Workowski, dr Robert
Piechowicz. Spotkania okazały się inicjatywą, która przy‑
ciągnęła wielu uczestników w różnym wieku i na róż‑
nym etapie filozoficznej drogi. Dyskusjom nie było koń‑
ca. Zarówno entuzjaści, jak i osoby, dla których spotkania
były pierwszym zetknięciem z filozofią, znaleźli w nich coś
dla siebie. Trudno o inny efekt – przecież wszyscy jesteś
my filozofami. ■

Filozof
na rynku
pracy.

Spotkanie z absolwentami
ﬁlozoﬁi

6 kwietnia, czwartek, 18:30

Kawiarnia literacka,
Krakowska 41

Cykl spotkan:
Wszyscy jestesmy ﬁlozofami

Graduacja magisterska
tekst: Klaudia Cymanow‑Sosin
zdjęcia: IDiKS

Już po raz kolejny, tym razem 24 czerwca 2017 roku w auli Jana Pawła II w Łagiewnikach miała miejsce uro‑
czysta graduacja studentów kończących kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS UPJPII
w Krakowie

U

roczysta graduacja magisterska absolwentów dzien‑
nikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Pa
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie w Sanktuarium Boże
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go Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpoczęła się mszą świę‑
tą, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski,
prorektor UPJPII. ▶

Po niej zgromadzeni na spotkaniu pracownicy UPJPII,
studenci oraz ich rodziny zeszli do auli, w której miało miej‑
sce rozdanie pamiątkowych dyplomów, okraszone okolicz‑
nościowymi przemówieniami i pięknymi występami uta‑
lentowanych muzycznie absolwentów.
„To już drugie pokolenie studentów, które w ten uroczy‑
sty sposób kończy studia na naszym Wydziale” – podkreślał
ks. dr hab. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikar
stwa i Komunikacji Społecznej. Słowo do studentów skiero‑
wali także ks. profesor Janusz Mastalski i ks. dr hab. Anto
ni Świerczek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
w Krakowie.
W powstałym na tę okoliczność – dzięki wielkiej pracy
samych studentów oraz pani Jolanty Kogut, która koordy‑
nowała całość przedsięwzięcia – „Biuletynie Absolwentów
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII” mogli‑
śmy przeczytać takie słowa dyrektora IDiKS:
„Kochani Moi, Nasi Absolwenci 2017 roku. Już wkrót‑
ce opuścicie mury naszej uczelni, ale się nie rozstajemy.
Pozostajecie na zawsze w mojej pamięci i sercu. Graduacja
przywołuje we mnie odczucia opuszczanego gniazda. Z jed‑
nej strony żal i tęsknota, bo już wkrótce Was nie będzie
w murach uniwersyteckiego domu, a z drugiej strony na‑
dzieja i najlepsze życzenia, by jak najpiękniej i najlepiej uda‑
ło Wam się budowanie nowego własnego domu, rodziny
i pracy.
Uroczystość graduacji uświadamia nam pożegnalne
dziś, wyzwala naszą wdzięczność, pamięć o uczelnianej
przeszłości i otwiera Was na tajemnicę fascynującej przy‑
szłości. Chcemy zachować w pamięci i sercu te wspólne
chwile spędzone na uczelni. I tak jak z radością w czasie

studiów wracaliście do rodzinnych domów, gdzie są Wasze
korzenie, tak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
stał się tym miejscem, gdzieście się «urodzili» jako absol‑
wenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Myślę, że
zachowacie również miłe wspomnienie naszej uczelni, do
której będziecie wracać serdeczną pamięcią. Do tego czasu
wspólnego studiowania, młodzieńczych przyjaźni, i tych
wszystkich chwil, które tworzą atmosferę uniwersyteckie‑
go domu, gdzie spędziliście piękne lata swojej młodości.
Z całego serca dziękuję Wam za zaufanie do nas, za wszel‑
kie dobro, za każdy uśmiech i to wszystko, co każda i każdy
z Was wniósł swoją twórczą obecnością w budowanie naszej
wspólnej już historii.
Patrzę z nadzieją na Was i na Waszą przyszłość, przywo‑
łując piękne słowa patrona naszego uniwersytetu, św. Jana
Pawła II: «Wy Młodzi jesteście naszą nadzieją». Zabierzcie
w swojej pamięci i sercu to wielkie przesłanie nadziei. Bu
dujcie Waszą przyszłość na mocnych fundamentach dobro‑
ci i miłości, które są królewską drogą prawdziwej życiowej
mądrości. Tego Wam z całego życzę, sukcesów i szczęścia
w życiu prywatnym i zawodowym. I do zobaczenia, bo za‑
wsze wracając na naszą uczelnię, będziecie u siebie, mile
przez nas widziani”.
Nie zabrakło łez wzruszeń, kiedy wybrzmiało przesłanie
od patrona uczelni: „Przyszłość zaczyna się właśnie dziś”!
Kolejnej dawki wzruszeń dostarczył zebranym nestor
medioznawstwa, wybitny wykładowca i przyjaciel naszych
studentów – prof. Walery Pisarek, który na tę okoliczność
wystąpił w nagraniu skierowanym do abiturientów, w któ‑
rym zawarł kilka cennych rad dla wchodzących w życie za‑
wodowe młodych dziennikarzy. Ponadto udzielił niezwykle
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ciekawego wywiadu, którego tekst mogliśmy przeczytać już
po spotkaniu. Wywiad zatytułowany: Jeśli coś robisz, staraj
się robić to lepiej, niż inni zawierał także pytania związane
ze współpracą z naszą uczelnią:
– Co dają Panu Profesorowi zajęcia ze studentami po
tylu latach prowadzenia wykładów?
Przypomina mi się tu autentyczna opinia Umberta Eco,
który na takie pytanie odpowiedział: „Człowieku, to jest tak,
jakbyś codziennie jadł surowe mięso”. Chodziło mu o ob‑
cowanie z entuzjastyczną, otwartą postawą wobec świata ze
strony studentów, studentek. Każde bowiem kolejne pokole‑
nie przynosi nowe wątpliwości, stawia nowe pytania i zmu‑
sza, by na nie odpowiedzieć. Kontakt z nimi nie pozwala

umysłowi zasklepić się i dać się spetryfikować, to znaczy
starzeć się z większością swojego pokolenia.
Graduacja to niezwykle ważny moment dla naszej uczel‑
ni. Pracownicy Instytutu, którzy sami nie mieli okazji prze‑
żyć takiej wspaniałej przygody w czasie, kiedy kończyli stu‑
dia, coraz liczniej uczestniczą w tym wydarzeniu, by po
latach odtworzyć w sobie to uczucie, kiedy kończył się ten
jeden z najważniejszych okresów w życiu, jakim są studia
uniwersyteckie.
Wszystkim naszym absolwentom życzymy sukcesów
w życiu zawodowym i prywatnym i zachęcamy do powro‑
tów i wspominania swojej Alma Mater. ■

O historii, kulturze, religii, tradycji –
nowy magazyn „Traditio”
tekst: Paweł Mirowski, sekretarz redakcji „Traditio”, redaktor działu Medium Aevum

Zaczynaliśmy powoli. Pomysłów na czasopismo było kilka. Każdy kolejny projekt kosztował nas masę zaan‑
gażowania, jednak wiedzieliśmy, że jesteśmy coraz bliżej celu. I właśnie oto jest!

W

2015 roku kilkuosobowa grupa studentów dzienni‑
karstwa i komunikacji społecznej rozpoczęła projekt
gazety o polskich tradycjach. Dziś w składzie 22 osób tworzy‑
my zgrany i ambitny zespół redakcyjny: studenci, doktoranci
i wykładowcy naszej uczelni, wskazujący w swoich tekstach
na wartości, jakimi są: patriotyzm, chrześcijaństwo, rodzina,
nauka, kultura, język. „Traditio” jest czasopismem rozwijają‑
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cym się w tym środowisku prawie dwa lata, a zapoczątkowały
go osoby zainteresowane . W obecnym chaosie informacji,
nadmiarze wiedzy, pędzie życia codziennego umyka ludziom
to, co otaczało naszych rodziców, dziadków, poprzednie po‑
kolenia. Porzekadło „cudze chwalicie, swego nie znacie” ma
potężną moc prawdy – często nie zdajemy sobie sprawy, jak
wyjątkowe i wartościowe rzeczy mamy pod ręką.

O historii Polski przeciętny Polak wie tyle, ile wyniesie
ze szkoły i z domu. Czasem też ktoś wspomni datę wyda‑
rzenia historycznego w teleturnieju albo prezenter w serwi‑
sie informacyjnym zwróci uwagę na rocznicę ważnego dla
wiernych święta. To samo dotyczy kultury. Z sentymentem
wspominamy nasze doświadczenia z lekturą dzieł polskich
pisarzy i poetów, którzy po sobie zostawili tysiące stron słów,
ale czy dziś potrafimy wymienić ich utwory? Czy znamy
współczesnych znakomitych literatów? Czy kultura polska
rzeczywiście materializuje się tylko w kilku przykładach, jak
choćby grupach rekonstrukcyjnych albo zespołach pieśni
i tańca? Im należą się serdeczne wyrazy uznania, ponie‑
waż pielęgnują to, co ukształtowało nas wszystkich, choć
nie bezpośrednio. Przez kolejne dekady nieogarnięta masa
śladów, dzieł, tekstów, ubiorów, osób i wartości dała nam
rozumienie naszego jestestwa w danym miejscu i czasie.

To tożsamość, zaś ona tworzy coś znacznie wspanialsze‑
go – wspólnotę.
My także na łamach „Traditio” afirmujemy europejską
historię, kulturę, pogłębiamy świadomość tożsamości chrześ‑
cijańskiej. Staramy się przedstawić, objaśnić, uzasadnić pol‑
skość w Europie. Nie bez powodu teksty z „Traditio” odnoszą
się do patriotyzmu i chrześcijaństwa. Wśród społeczeństwa
pojawiają się hasła o kryzysie duchowości. Wychodzimy te‑
mu naprzeciw. Nasz magazyn to zbiór artykułów, które nie
są publikacjami naukowymi sensu stricto, podobnymi do
dyskusji na wielu poziomach wiedzy i nauki. Są to teksty
popularno‑naukowe i publicystyczne oraz literackie, które
pomagają zrozumieć, skąd przychodzimy i kim jesteśmy.
Tematy codzienne lub niecodzienne, poważne lub frywolne.
Zawsze jednak opracowujemy je z pełną rzetelnością, ponie‑
waż od tego zależy nasza wspólna świadomość. Do tej po‑
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ry, własnymi siłami udało nam się wydać aż pięć numerów
prawie stustronicowych zeszytów. Zdobyliśmy numer ISSN.
Jesteśmy dumni ze swojej ciężkiej pracy, ponieważ z różnych
stron słyszymy pozytywne i życzliwe komentarze. Rozwijamy
się w sprzyjającym środowisku Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie. Widzimy potrzebę naszych dal‑
szych starań. Zachęcamy do wspierania naszego dzieła!
Zapraszamy wykładowców oraz studentów wszystkich
wydziałów do współpracy. Jeśli chcą Państwo nas wspo‑

ANNO DOMINI 2016 (1)

móc albo udostępnić autorski artykuł bliski naszej tematy‑
ce na stronach magazynu „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji
Łacińskiej’, przekazujemy adres mailowy: redakcja@tradi
tio.pl. Już dziś zapraszamy do lektury naszych dotychcza‑
sowych numerów. Fragmenty artykułów oraz więcej infor‑
macji można znaleźć na stronie www.traditio.pl. Zachęcamy
także to lektury naszego drugiego projektu „Anthropos MY”
na stronie: www.anthropos.pl. ■

Słowo od Redakcji

ISSN 2451-2842

PRZESTRZEŃ CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ

BABTISMA 966
Słowo mówione
i pisane w starożytności s. 38
Ludzką ręką zbudowana s. 42
Nicholas Goodrick-Clarke
„Okultystyczne źródła nazizmu” s. 18

W W W.TR ADITIO.PL

Ś

wiadomi zmian zachodzących w cywilizacji europejskiej pod wpływem rze‑
czywistych i pozornych autorytetów, pozostajemy wierni tym pierwszym,
które od wieków inspirują naszych przodków i nas współczesnych do przyjęcia
postaw za życiem, ojczyzną i wiarą katolicką. Każde wydanie „Traditio” jest tego
jawnym potwierdzeniem. W bieżącym numerze „Traditio” piszemy więc o ciągle
ożywianym w obszarach sacrum‑profanum naszej cywilizacji języku łacińskim,
który – choć obsesjonalnie wycofywany ze sfery edukacji – cieszy się aproba‑
tą i poszanowaniem wśród rozumiejących jego racje istnienia. Po raz kolejny
wspominamy o ludowych zwyczajach oraz obrzędach będących częścią polskie‑
go dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Procesja Bożego Ciała, wo‑
lontariat na rzecz osób starszych, zasada sanctity of life, communio personarum
w rodzinie – to kilka słów kluczy do aktualnego wydania.
Wszystkim Czytelnikom i Twórcom przestrzeni „Traditio” dziękuję, życząc
niezapomnianych wrażeń z lektury!
Dorota Kumorek, red. naczelna „Traditio”

Radości nie było końca…
tekst: Paweł Ryndak
zdjęcia: Piotr Wilk, Celina Budzowska

We

wtorek 27 czerwca o godznie 18 w ogródku przy
ul. Kanoniczej 9 w samym centrum Krakowa,
mimo dzień wcześniej rozpoczętej sesji letniej, brać stu‑
dencka, rozproszona na co dzień po wszystkich wydzia‑
łach naszego uniwersytetu, zostawiając na moment książ‑
ki i wszelki strach przed zbliżającymi się egzaminami,
wiedziona unoszącymi się zapachami świeżo pieczonych
kiełbasek i cudownie przyrządzonych sałatek, dotarła na
wspólne świętowanie zakończenia zajęć semestru letniego.
Smakołyków nie brakowało, a to wszystko dzięki siostrze
Florianie – józefitce, paniom z Biura Promocji – mgr lic.
Justynie Kastelik oraz mgr Agacie Wróblewskiej, a tak‑
że niezastąpionej mgr Celinie Budzowskiej – opiekunce
Samorządu Studenckiego naszej uczelni, która częstowała
nas wspaniałymi wypiekami oraz nad wszystkim czuwała.
Swoją obecnością zaszczycili nas szanowni przedstawi‑
ciele grona profesorskiego, a wśród nich: ks. dr hab. Michał
Drożdż – dyrektor IDIKS, dr Klaudia Cymanow‑Sosin – za‑
stępca dyrektora IDIKS, dr hab. Krzysztof Gurba – prodzie‑
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kan ds. rozwoju Wydziału Nauk Społecznych, mgr Marta
Mastyło – rzecznik prasowy naszej uczelni, mgr Małgorzata
Chudzio – z kancelarii rektora UPJPII oraz panie, które na co
dzień dbają o nasze sprawy administracyjne – mgr Barbara
Skuratowicz (Instytut Nauk o Rodzinie) i mgr Sylwia So
bieraj (Wydział Prawa Kanonicznego).
Świętowanie nie mogło obejść się bez wspólnych tańców
w rytm wszystkim dobrze znanych polskich i światowych
szlagierów. Nie zabrakło tradycyjnej Belgijki, Makareny
czy – tu zapewne wszyscy się zgodzą – niezwykle integru‑
jącego „pociągu”. Wszyscy świetnie się bawili, zapomina‑
jąc na ułamek sekundy o trudnym życiu studenta. A dając
się porwać w wir pełnej radości zabawy, cieszyli się chwilą.
Nieschodzący z twarzy uśmiech jednoznacznie wskazywał
na wspaniałą atmosferę udzielającą się wszystkim zebranym.
Samorząd Studencki, który był organizatorem imprezy,
cieszy się, iż trafił w sedno oczekiwań studentów i z nadzie‑
ją oraz optymizmem patrzy w przyszłość. Ma już bowiem
w planach podobne tego typu spotkania. ■
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pielgrzymka słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
do Zakopanego i Ludźmierza
tekst: Małgorzata Kremer
zdjęcia: Dawid Czaicki

R

oczne poznawanie Boga na wykładach i półroczne za‑
znajamianie się z tajnikami liturgii podczas warsztatów
grupa 34 słuchaczy UTW zwieńczyła 16 czerwca 2017 ro‑
ku nawiedzeniem czterech miejsc na Podhalu, ważnych dla
każdego wierzącego człowieka.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptów
kach – wotum za ocalenie życia Jana Pawła II po zama‑
chu 13 maja 1981 roku – uznawane jest za centrum kultu
Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. Pobyt rozpoczęliśmy po‑
kłonieniem się Maryi i indywidualną modlitwą w sanktua‑
rium, po czym w kaplicy, w której znajduje się figura Matki
Bożej Fatimskiej, ofiarowana w roku 1961 ojcom palloty‑
nom przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, uczestniczyli‑
śmy we mszy świętej. Odprawił ją i homilię wygłosił ks. Piotr
Wróbel. W prostych słowach zamknął przesłanie Ewangelii
o konieczności odrzucenia tego, co może być przyczyną
zgorszenia w nas samych, akcentując przy tej okazji prze‑
słanie fatimskie i wypełnianie go przez ojca świętego Jana
Pawła II. Zwróciły uwagę jego słowa, żeby podejmując zo‑
bowiązanie modlitwy – tu chodziło o wypełnienie prakty‑
ki pięciu pierwszych sobót – zastanowić się, czy jest realne
ich wypełnienie, by nie składać Bogu pochopnych obietnic.
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Można to odnieść także do innych sytuacji, w jakich mo‑
żemy się znaleźć. Niektórzy z nas modlili się przy grobie
zmarłego 10 lat temu wieloletniego kustosza sanktuarium
ks. Mirosława Drozdka i podziwiali w ogrodzie ołtarz pa‑
pieski spod Krokwi.
Księżówka – dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu
Polski zlokalizowany pod Nosalem, blisko Kuźnic, otoczo‑
ny lasem. Sprzyja skupieniu, wyciszeniu. To tutaj w dniach
6–7 czerwca br. odbyło się 376 zebranie plenarne Konfe
rencji Episkopatu Polski, podczas którego – właśnie na
Krzeptówkach – biskupi ponowili Akt Poświęcenia Kościoła
w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Historię tego miejsca,
a przede wszystkim pamiętny pobyt św. Jana Pawła II, pod‑
czas pielgrzymki do Polski w dniach 4–7 czerwca 1997 roku,
przybliżył ks. Lesław Mirek, dyrektor domu. Równocześnie
sprawił nam ogromną radość, pozwalając wejść do kapli‑
cy domu, jak i apartamentów ojca świętego. Było to dla nas
oddechem i dotknięciem świętości. Dziękujemy! Zaciekawił
nas 2,5-metrowy pomnik Jana Pawła II, wykonany w grani‑
cie przez szaflarskiego rzeźbiarza Marka Szalę – jest on jed‑
nym z dwóch pomników w Polsce obok wykonanego w soli
w Wieliczce, który jest rzeźbą, a nie odlewem. Nie jest chy‑

ba przypadkiem także to, że podstawa pomnika jest drugą
częścią głazu, który umieszczony kilka lat wcześniej na kra‑
kowskich Błoniach, upamiętnia miejsce papieskich ołtarzy!
Olcza – parafia NMP Niepokalanej Objawiającej Cu
downy Medalik, w której posługę pełnią ojcowie misjona‑
rze. Świątynia ze spadzistymi dachami przypominającymi
sterczące, ostre wierchy, z ogromnymi witrażami przedsta‑
wiającymi dzieje Polski i kultu cudownego medalika obja‑
wionego św. Katarzynie Laboure jest wzniesiona wysoko
nad Zakopanem, skąd roztacza się piękny widok na Podhale.
Także tutaj była chwila modlitwy i możliwość otrzymania
medalików dla siebie i bliskich.
Ludźmierz – Bazylika Wniebowzięcia NMP, siedziba
Matki Bożej Uśmiechniętej Gaździny Podhala. Przyjecha
liśmy tutaj późnym popołudniem i Maryja przyjęła nas nie

tylko na modlitwę, ale stała się dosłownie naszą „ucieczką”
przed gwałtowną burzą. Niestety deszcz uniemożliwił od‑
mówienie różańca przy stacjach w ogrodzie.
Dzień był pełen wrażeń, miał chwile odpoczynku, po‑
siłku i oczywiście nie obyło się bez zakupu oscypków. Przy
puszczam, że dopiero po przyjeździe każdy z nas był w sta‑
nie docenić dobro, jakie stało się naszym udziałem. Szliś
my śladami Jana Pawła II w jego ukochanym Zakopanem
w 20. rocznicę mszy świętej pod Krokwią, w 100. rocznicę
śmierci św. Brata Alberta, który tyle wniósł w duchowość
Karola Wojtyły, w stulecie objawień fatimskich i tuż po za‑
wierzeniu Kościoła w Polsce Maryi.
Panu Dawidowi Czaickiemu, prowadzącemu warsztaty
liturgiczne, serdecznie dziękujemy za zorganizowanie piel‑
grzymek do Zakopanego i Ludźmierza. ■

Uniwersytet Trzeciego Wieku
zakończył szósty rok działalności
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Jerzy Dominik Snopiński

U

roczystość zakończenia roku aka‑
demickiego 2016/2017 dla słucha‑
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

odbyła się 13 czerwca br. w kaplicy aka‑
demickiej przy ul. Bernardyńskiej 3.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia,
której przewodniczył rektor UPJPII

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Kon
celebransami byli: dziekan i prodzie‑
kani Wydziału Teologicznego, tj. ks.
dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII,
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ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII,
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII,
a zarazem kierownik UTW, ponad‑
to ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof.
UPJPII, ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
oraz ks. kanclerz Andrzej Lichosyt.
Homilię wygłosił ks. Sławiński. Nawiązał
w niej do czytań mszalnych z dnia bieżą‑
cego (Mt 5, 13–16), zawierających słowa
Jezusa wypowiedziane do uczniów: „Wy
jesteście solą dla ziemi […] Wy jesteście
światłem świata”. Chrześcijanie powinni
nadawać światu smak i świecić światłem
Chrystusa, aby inni mogli je dostrzec.
Podczas mszy świętej wystąpił
chór słuchaczy UTW UPJPII, któ‑
ry powstał przed dwoma laty z ini‑
cjatywy mgr Alicji Wolińskiej, słu‑
chaczki UTW, a równocześnie peda‑
goga w Państwowej Szkole Muzycznej
II stopnia w Krakowie. Dzięki przygo‑
towanym przez organizatorów uroczy‑
stości śpiewnikom zgromadzeni w ka‑
plicy aktywnie uczestniczyli w śpiewie
pieśni mszalnych, a jak powiedział
św. Augustyn: „kto śpiewa, dwa razy
się modli”.
Po zakończeniu mszy świętej ks. Jan
Dziedzic podziękował wszystkim oso‑
bom mającym wpływ na dynamiczne
funkcjonowanie Uniwersytetu Trzecie
go Wieku oraz wyróżniającym się stu‑
dentom za ich zaangażowanie w pracy
na rzecz UTW. Ze swej strony przedsta‑
wiciele słuchaczy wyrazili wdzięczność
dla władz uniwersyteckich za ich życz‑
liwość dla UTW. Były również podzię‑
kowania dla wykładowców oraz osób
prowadzących zajęcia dodatkowe dla
słuchaczy UTW. Należą do nich m.in.:
lektorzy języków obcych, osoby prowa‑
dzące warsztaty i kursy komputerowe,
organizatorzy pielgrzymek, wycieczek
i spacerów po Krakowie. Szczególne sło‑
wa wdzięczności skierowano do kierow‑
nika UTW ks. Jana Dziedzica i pozo‑
stałych osób organizujących działalność
UTW za ich wysiłki mające na celu co‑
raz lepsze funkcjonowanie instytucji.
Podkreślono również rolę wolontaria‑
tu, którego wkładu pracy nie da się prze‑
cenić.
Z okazji trzydziestolecia posługi
kapłańskiej kierownika UTW ks. prof.
Jana Dziedzica słuchacze złożyli jubi‑
latowi serdeczne życzenia. ▶
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