tury (Wychowanie młodzieży dostosowane do XXI wieku),
podczas której prof. Rossiter wygłosił referat Young people’s
spirituality: The importance for teachers to understand the
complexity of the spirituality of many young people today
(Duchowość młodzieży: ważność zrozumienia złożoności
duchowości dzisiejszych młodych ludzi przez nauczycieli).

Po konferencji prof. Rossiter, ks. prof. Józef Stala
i prof. Elżbieta Osewska omówili zagadnienia związane
z dalszą współpracą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
z australijskim Uniwersytetem w Sydney. Bardzo zadowolo
ny z wizyty na UPJPII prof. Rossiter przed wylotem z Polski
zapragnął jeszcze zobaczyć Warszawę. ■

Sztandar 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
dla ks. prof. Józefa Stali
tekst: pracownicy CNBiWM
zdjęcia: pracownicy 35 WOG

11

lipca 2017 roku ks. prof. dr hab. Józef Stala, prorek
tor UPJPII, złożył wizytę w 35 Wojskowym Oddziale
Gospodarczym (WOG), z którym nasz uniwersytet w 2016
roku podpisał umowę o współpracy m.in. dotyczącej wycho
wania patriotycznego i proobronnego studentów, formowa
nia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, integrowania środowiska żołnierskiego i studen
ckiego, upowszechniania wolontariatu, podejmowania
wspólnych działań naukowo‑badawczych, organizacji kon
ferencji naukowych, upowszechnienia realizowanych w oby
dwu jednostkach badań naukowych.
Wspomniana wizyta była związana ze Świętem Wojsko
wych Oddziałów Gospodarczych, ustanowionym na dzień
29 czerwca decyzją Ministra Obrony Narodowej z 24 grud

nia 2013 roku, a w obchodach którego ks. prorektor nie mógł
uczestniczyć. W trakcie uroczystych obchodów osobom za
służonym dla 35 WOG zostały wręczone miniatury sztanda
ru WOG. Podczas wizyty komendant 35 WOG ppłk Adam
Jangrot w dowód uznania i potwierdzenia współpracy mię
dzy naszymi instytucjami odznaczył i wręczył ks. prorek
torowi wyróżnienie – miniaturę sztandaru 35 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego.
Akt wręczenia sztandaru (Akt nadania – Postanowienie
Prezydenta RP z dnia 16 października 2015 roku) dla 35
Wojskowego Oddziału Gospodarczego miało miejsce
6 listopada 2015 roku. Z przodu sztandaru znajduje się krzyż
kawalerski, w którego centrum między gałązkami wawrzynu
zamieszczony jest wizerunek orła białego. Z drugiej stro
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ny płata, w środku krzyża kawalerskiego, w wieńcu waw
rzynu, umieszczony jest w trzech wierszach napis: „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Pomiędzy ramionami krzyża umiesz
czone są dodatkowe symbole: herb powiatu krakowskiego,
herb gminy Zabierzów, Srebrny Kur – symbol Towarzystwa
Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie, odznaka
pamiątkowa 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy wykonanych
z białego metalu, zaś wewnątrz podstawy jest umieszczo
ny zminiaturyzowany akt nadania sztandaru. Na drzewcu
umieszczono 14 gwoździ honorowych i 5 pamiątkowych
z białego metalu. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej
jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem po
głównej stronie płata.
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy został utworzo
ny w marcu 2011 roku w celu zabezpieczenia finansowe
go i logistycznego jednostek oraz instytucji będących na
przydziałach gospodarczych w zakresie: obsługi finanso
wej, infrastruktury wojskowej, zabezpieczenia medyczne
go, materiałowego i technicznego, zadań mobilizacyjnych
w stosunku do jednostek nowo formowanych oraz ochrony
obiektów. ■

Syberyjskie zaproszenie
tekst i zdjęcie: ks. Marcin Godawa

P

odpisanie w maju 2017 roku umowy o współpracy po
między Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Kra
kowie a Państwowym Uniwersytetem im. F. Dostojewskie
go w Omsku stało się faktem, do którego przyczynił się
mój pobyt w tym syberyjskim mieście. Na zaproszenie
uczelni odbyłem tam staż, wygłaszając okolicznościowy
wykład o niewystarczalności współczucia i konieczności
współpracy z łaską w rozwiązywaniu duchowych proble
mów. Ksiądz biskup moskiewski Paolo Pezzi z radosnym
zdumieniem przyjął do wiadomości, że katolicka teologia
zostanie przedstawiona na „zwykłym” państwowym uni
wersytecie. W Rosji kwestie statusu teologii stają się dziś
szczególnie doniosłe: oto w czerwcu w Moskwie została
pomyślnie obroniona pierwsza dysertacja (odpowiadająca
naszej habilitacji) z teologii, nie bez próby jej zablokowa
nia. Sam, będąc kiedyś recenzentem w Rosyjskiej Akademii
Nauk w Moskwie, widziałem, jak trudnym naukowo zada
niem jest finalizacja doktoratu.
W Omsku, ponadmilionowym mieście trzydziestostop
niowych mrozów i upałów nad majestatycznym Irtyszem,
przyjęto mnie bardzo przyjaźnie, za co słowo wdzięczno
ści należy się rektorowi prof. Aleksiejowi Jakubowi, dzie
kanowi prof. Pawłowi Zajcewowi, profesorom Swietłanie
Ovodovej i Jelenie Kuzminie oraz Andriejowi Kuzmience
i Darii Blinovej, autorce pracy o… Czarnej Madonnie z Jas
nej Góry! W ramach pracy prowadziłem m.in. zajęcia ze
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studentami, poznając specyfikę systemu. Ciekawe, co stu
dent UPJPII powiedziałby na codzienne zajęcia, włącznie
z sobotami?
Z radością wspominam niezwykle żywe dyskusje, wni
kliwe pytania, ciekawość i więcej – wolę poznania, co sta
nowi osnowę nauki, a także pragnienie rektora, by umowa
nie pozostała jedynie papierowym faktem. Zadanie wza
jemnego, pozbawionego uprzedzeń, rzetelnego poznania,
zwłaszcza w oparciu o chrześcijańską tożsamość, okazu
je się szczególnie ważne. Mamy sobie wiele do powiedze

nia i wiele do dokonania we współczesnym świecie, wobec
wyzwań ekspansji radykalnego islamu czy propagowania
odmiennych koncepcji człowieka. Zapraszamy zatem wy
kładowców, pracowników oraz studentki i studentów do
współpracy w tym przedsięwzięciu, na przykład do uczest
nictwa w okolicznościowych seminariach, które pod hasłem
„Osoba i jej doświadczenie” planowane są na bieżący rok
z udziałem gości z różnych uczelni rosyjskich. Jako ludzie
nauki możemy budować ten głęboki dialog, a Jan Paweł II
będzie mógł być z nas zadowolony. ■

Gość z Omska
i personalizm
Dostojewskiego
tekst: Anna Skosyriewa
zdjęcie: WT UPJPII

magistrantką Państwowego
Jestem
Uniwersytetu im. F. M. Dostojew

skiego w Omsku. Ukończyłam studia
ekonomiczne na kierunku zarządzanie
kadrą w Moskiewskim Państwowym
Uniwersytecie Zarządzania. W chwili
obecnej studiuję filozofię. Obszary mo
ich zainteresowań naukowych skupia
ją się wokół personalizmu, filozofii so
cjalnej i metodologii.
Do Krakowa postanowiłam przyje
chać po wizycie naukowej ks. Marcina
Godawy w Omsku. Ks. Marcin wysłał
mi zaproszenie, które pomogło w za
łatwieniu wizy i innych formalności.
Będąc w Krakowie, odwiedziłam
bibliotekę Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II. W jej zbiorach znala
złam artykuły amerykańskiego filozofa
personalisty Ralpha Tylera Flewellinga
oraz francuskiego filozofa Emmanuela
Mouniera.
Oprócz tego spotkałam się ze stu
dentami uczącymi się języka rosyjskie
go. To była bardzo interesująca rozmo
wa, w czasie której wymieniliśmy się
poglądami na temat systemu szkolni
ctwa w Rosji i w Polsce oraz roli reli
gii wśród młodzieży. Mam nadzieję, że
studenci byli również zadowoleni z te
go spotkania.
Na uniwersytecie wygłosiłam tak
że wykład poświęcony analizie katego
rialno‑systemowej metodologii Dosto
jewskiego. Metodologia kategorialno

‑systemowa to pojęcie opracowane
przez jednego z profesorów Uniwersy
tetu w Omsku. Metody i schematy tej
metodologii pomagają usystematyzo
wać dowolną informację. W trakcie wy
kładu pojawiły się pytania, wywiązała się
dyskusja, mogę zatem stwierdzić, że dla
słuchaczy temat okazał się interesujący.

W Krakowie bardzo mi się spodo
bał Zamek Królewski na Wawelu oraz
dorożki wożące turystów.
Bardzo dziękuję za gościnność!
Życzę wielu sukcesów zarówno stu
dentom, jak i wykładowcom! ■
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Wywiad z ks. prof. dr. hab. Wojciechem Zyzakiem,
rektorem UPJPII
rozmawiała: Agata Wróblewska
zdjęcie: Agata Jedynak

W sali rektorskiej Domu Długosza czekamy (przejęci i nie
co zdenerwowani) na przyjście Gospodarza, JM ks. prof. dr.
hab. Wojciecha Zyzaka, rektora UPJPII w Krakowie. Jego
wejście wywołuje niewielkie poruszenie w sekretaria
cie, podnoszą się oczekujący interesanci, panie sekretarki
podsuwają dokumenty, dopytują, odbierają dyspozycje…
i wreszcie ksiądz rektor informuje nas, że jeszcze musi iść do
księdza arcybiskupa. (Gdyby ktoś pytał – Franciszkańska 3).
Czekamy.
A w sali obok już zbierają się studenci, którzy mają tego
dnia seminarium. Ot, zwyczajny dzień księdza rektora…
1. Jakie były kolejne etapy drogi naukowej ks. rektora?
Jestem absolwentem PAT; ukończyłem tutaj studia magi
sterskie, licencjackie. Pisałem pracę magisterską i licencjat
na seminarium u ks. prof. Edwarda Stańka, było to semi
narium z patrologii, które dało mi bardzo dobre metodo
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logiczne przygotowanie do pracy naukowej. Po kilku latach
zostałem posłany przez przełożonych z mojej diecezji na
studia doktoranckie na KUL‑u. Pisałem pracę z duchowo
ści, o św. ojcu Pio. Ukończyłem studia obroną doktoratu
w 1999 roku. Po krótkim czasie pracy duszpasterskiej wyje
chałem na kilka lat do Niemiec, żeby pomagać tam w dusz
pasterstwie. Była to praca w Kolonii, w mieście, które jest
związane ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża – Edytą Stein.
A więc ten czas był też przeznaczony na zbieranie materia
łów do habilitacji, którą przygotowałem w oparciu o wszyst
ko to, co związane z Edytą Stein, co znalazłem też w archi
wach sióstr karmelitanek w Kolonii. Habilitację obroniłem
w 2006 roku na Wydziale Teologicznym PAT. Przez rok
byłem we Francji, gdzie zbierałem materiały w Awinionie,
a potem zostałem zatrudniony – w tym roku mija 10 lat –
na dzisiejszym Uniwersytecie Papieskim, a wtedy jeszcze
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po habili
tacji uzyskałem tytuł profesora, tak to wyglądało.

2. Czy mógłby ksiądz rektor opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i zakresie badań naukowych? Wiele miejsca
wśród prac ks. profesora zajmują te poświęcone duchowości kobiet?
Jeśli chodzi o moje zainteresowania, one wszystkie krążą
wokół duchowości; dotyczą pojęcia wiary, roli wiary w do
świadczeniu duchowym, w kontakcie z Bogiem. Kwestia
doświadczenia duchowego, również kwestia mistyki, zawsze
była mi bardzo bliska – ma to związek także z moim dokto
ratem o św. ojcu Pio. Można by także podzielić ten zakres
zainteresowań na duchowość określonych stanów, ponie
waż interesowałem się duchowością życia konsekrowane
go, ale też pozostałych dwóch. Jedna z moich książek do
tyczy duchowości kapłańskiej, w ogóle teologii kapłaństwa
w pismach i nauczaniu św. Jana Pawła II. Odrębną pozycję
książkową a także wiele artykułów poświęciłem duchowości
laikatu, w ramach którego jest też istotny element ducho
wości płci, duchowości kobiet. Do tych badań najpierw za
inspirowała mnie oczywiście Edyta Stein, ale później także
wielu innych autorów.
3. Jak udaje się księdzu łączyć pracę naukową z funkcją
administracyjną?
Rzeczywiście trudno jest łączyć jedno z drugim; administra
cja i badania to są dwie zupełnie odrębne sprawy. W mo
mencie kiedy się jest rektorem – na szczęście trwa to tylko

parę lat – badania schodzą na dalszy plan i publikacji rów
nież nie ma zbyt wiele.
4. Ważne momenty, spotkania, chwile szczególnej satysfakcji w czasie pełnienia funkcji rektora?
Takim najważniejszym momentem było nadanie doktora
tu honorowego papieżowi emerytowi – Benedyktowi XVI.
Było to wyjątkowym świętem dla uczelni, bo dotąd nie by
ło w naszej historii takiego wydarzenia, aby papież przyjął
doktorat honoris causa. Tę piękną i podniosłą uroczystość
przygotowaliśmy wraz z Akademią Muzyczną, a miała ona
miejsce w Castel Gandolfo. Muszę powiedzieć, że ojciec świę
ty zaskoczył mnie. Gdy pierwszy raz podszedłem do niego
z dyplomem doktoratu, spytał mnie, czego uczę, wtedy odpo
wiedziałem, że duchowości. Po mnie przeszło pewnie ponad
sto osób, które zamieniły z nim słowo, pogratulowały, coś
powiedziały. Nastąpił też moment, kiedy ponownie pod
szedłem do niego z prezentem, żeby podziękować. I wtedy
papież, wskazując na mnie, powiedział do kard. Stanisława
Dziwisza: „Powiedział, że uczy duchowości”. Dla mnie było
to niesamowite, że ojciec św. pamięta takie krótkie zdania,
które ktoś wypowie, że dla niego spotkania, z tak wieloma
ludźmi przecież, nie były czymś powierzchownym, były
prawdziwym spotkaniem z rozmówcami, których słuchał
i zapamiętywał.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Odeszli od nas

In memoriam śp. prof. dr. hab. Walerego Pisarka
31 maja 1931 – 5 listopada 2017
Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca
św. Jan Paweł II
Drogi Panie Profesorze!
Przed dekadą pojawił się pan w akademickim życiu
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. To nie przypadek,
że właśnie pana na naszej drodze postawiła Boża opatrzność.
Zagościł pan profesor na dobre w przyjaznym – co czę
sto sam podkreślał – środowisku Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej i inspirował jego kadry oraz stu
dentów do rozwoju naukowego, badawczego i dydaktyczne
go. Wiemy, że i pan czerpał z ducha naszej uczelni, z mądro
ści najważniejszej z ksiąg i z myśli naszego patrona, św. Jana
Pawła II, którego bardzo pan cenił, promując wartość praw
dy, godność osoby i szacunek dla każdego człowieka.
Mądrość stół zastawiła obficie i na ucztę zaprasza swój
lud. Dziękujemy, że spotykaliśmy się przy jednym stole.
Właśnie tutaj, na naszej uczelni… W ostatniej dekadzie
pana życia…
Panie profesorze! Pana zasługi dla polskiej i światowej
nauki, dla kultury są nieocenione. Był pan człowiekiem wiel
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kiego umysłu, mistrzem słowa, wspaniałym nauczycielem,
postacią wielkiego formatu i wielkiego serca. Miał tę cenną
zdolność i umiejętność łączenia akademickiego świata idei
z troską o przywracanie sensu naszym ludzkim słowom, by
w pięknych formach języka mieściła się też piękna i war
tościowa treść. Pragnę z serca podziękować za pana wiel
ką życzliwość okazywaną wszystkim, szczególnie naszym
studentom, za szacunek dla każdego człowieka, za poko
rę i skromność, za te wszystkie wartości, które budowały
i łączyły ludzi. Ufamy, i o to się modlimy, że jest pan już
w rękach Odwiecznej Mądrości, pan i pana słowa. Wieczny
odpoczynek racz mu dać, Panie!
(Słowo ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka,
rektora UPJPII na uroczystość pogrzebową)
Jako wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie pożegnaliśmy z wielkim żalem
śp. Walerego Pisarka, wybitnego profesora naszej uczel
ni, wieloletniego pracownika Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
UPJPII w Krakowie, nestora polskiego medioznawstwa, ulu
bionego wykładowcę i autorytet setek naszych studentów,
przyjaciela dziennikarzy i pracowników IDiKS‑u, a nade
wszystko wspaniałego, otwartego i życzliwego nam wszyst
kim człowieka.

38

Zawsze będziemy wspominać pana profesora jako oso
bę, która żyła pięknie i blisko drugiego człowieka, wspierała
dążenia do rozwoju naukowego Instytutu Dziennikarstwa
i całego uniwersytetu.
(Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UPJPII)
Drogiego wszystkim profesora żegnali przedstawiciele Uni
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele innych wyższych
uczelni, reprezentanci Rady Języka Polskiego PAN, Pol
skiego Towarzystwa Komunikacji Publicznej, Ośrodka
Badań Prasoznawczych, rodzina i przyjaciele, ci, dla któ
rych prof. Walery Pisarek był mistrzem, autorytetem, uoso
bieniem ciepła, życzliwości, cierpliwości okazywanych każ
demu napotkanemu człowiekowi, które to cechy doceniali
wszyscy, a zwłaszcza jego studenci.
Mszę św. pogrzebową w krakowskiej kolegiacie św. Anny
poprowadził ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uni
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, której to
uczelni prof. Walery Pisarek był wykładowcą, przez ostat
nich 10 lat kształcąc przyszłych dziennikarzy w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uroczystość po
żegnalną przygotował UPJPII wraz z Uniwersytetem Jagiel
lońskim, którego prof. Pisarek był absolwentem i emeryto
wanym profesorem.
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Ksiądz prof. dr hab. Antoni Świerczek, dziekan Wydziału
Nauk Społecznych UPJPII odczytał list abp. Marka Jędra
szewskiego, wielkiego kanclerza uczelni, metropolity kra
kowskiego:
„Żegnamy dziś prof. Walerego Pisarka, autorytet i wybit
nego językoznawcę w Polsce, którego Pan powołał do siebie
w niedzielę 5 listopada 2017 roku, i ufamy, że miłosierny
Bóg ujmie go w swoje ojcowskie ramiona i wprowadzi w ra
miona niebieskiego Jeruzalem.
Nazywany był mistrzem słowa, wskazywał swoim ży
ciem na jego szczególną wartość, znaczenie i moc. Uczył sza
cunku i odpowiedzialności za wypowiadane zdania, doma
gając się zatrzymania, głębokiej refleksji, przemyśleń nad
słowem, które może być nośnikiem ogromnego dobra, lecz
także i zła. Język stanowi potężne narzędzie, i to od jego
użytkowników zależy, czemu będzie ono służyło – wzro
stowi człowieka czy też jego degradacji. Wiedział o tym
śp. prof. Pisarek, a jako mądry wychowawca własnym przy
kładem uczył, jak poprzez słowo leczyć rany serc złamanych.
Myślę, że dla wielu jeszcze pokoleń pozostanie wielkim au
torytetem naukowym i moralnym. Ludzi takich jak on po
trzebuje dzisiaj Polska, potrzebuje świat. Miłość, życzliwość,
uśmiech, upodobanie w prawdzie, pięknie i dobru to warto
ści, o których nie tylko mówił, ale przede wszystkim świad
czył swoim życiem. Jego wypowiedzi trafiały do szerokiego
grona odbiorców, co umożliwiały mu praca wykładowcy
uniwersytetów Jagiellońskiego i Papieskiego Jana Pawła II,
członkostwo w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej, Towarzystwie Kultury Języka, Towarzystwie

Miłośników Języka czy funkcja Przewodniczącego Rady
Języka Polskiego przy prezydium PAN […]”.
W homilii ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna mówił:
„Profesor Walery Pisarek był wielkim autorytetem. Z uwagą
słuchaliśmy jego referatów, wypowiedzi, słów. Ostatni raz
przemówił do nas 5 listopada, swoją śmiercią. W okolicz
nościach tej śmierci zawarte są uniwersalne prawdy waż
ne dla nas wszystkich. Człowiek wierzący odkryje w nich
głos samego Boga. Profesor Pisarek umarł w drodze. Poza
swoim ukochanym Krakowem, w Katowicach, z którymi
od lat był związany. Umarł nagle, na posterunku, tuż przed
rozpoczęciem gali Ambasador Polszczyzny, podczas której
miał wygłosić laudację dla wielkiego ambasadora polszczyzny
Jacka Bocheńskiego. Odchodził w otoczeniu najbliższych mu
osób – kolegów i przyjaciół, którzy niewiele mogli mu po
móc. Umierał na moich rękach z rozgrzeszeniem na tę ostat
nią już podróż. Z tych okoliczności umierania płynie jedna
wielka prawda – nie mamy stałego miejsca na ziemi, jesteśmy
jedynie przechodniami, wędrowcami… bo nawet jeśli będą
przy nas najbliżsi i kochani, umierać będziemy samotnie…”
Ksiądz prof. Wiesław Przyczyna mówił o naszym, przy
pisanym ludzkiej naturze buncie przeciw śmierci i w tym
kontekście o mocy wiary. Przyjaciele – językoznawcy, me
dioznawcy, podziwiając i dziękując za wiedzę i mądrość
prof. Pisarka, którymi tak chętnie się dzielił, akcentowali
nade wszystko życzliwość i serce, którymi pięknie potrafił
obdarzać, sam czerpiąc z tego niewysłowioną radość.
Profesor Walery Pisarek spoczął w alei zasłużonych na
cmentarzu Rakowickim. ■

List rektora UPJPII na uroczystość pogrzebu
ks. bp. prof. Wacława Świerzawskiego,
który zmarł 7 października 2017 roku
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Zawichoście i w Sandomierzu – w kościele seminaryjnym św. Michała
oraz w katedrze sandomierskiej.

D

zień 16 października na trwałe wpisał się w historię
Kościoła i świata jako dzień wyboru na Stolicę Piotrową
Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Kolejne rocznice tego pa
miętnego konklawe społeczność Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie obchodzi tradycyjną inauguracją
roku akademickiego. Tegoroczna ma wyjątkowy charakter,
skoro przyszło nam żegnać księdza biskupa, który w latach
1988–1992 sprawował urząd rektora naszej uczelni, wówczas
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Czynimy to
w dniu dzisiejszym na modlitwie w jakże drogiej księdzu
biskupowi Kolegiacie Świętej Anny. Następnie wraz z całym
środowiskiem akademickim Krakowa wspominamy postać
wybitnego pasterza i profesora w Filharmonii Krakowskiej.
Ksiądz biskup Wacław był przez wiele lat związany
ze środowiskiem naukowym naszego miasta. Wystarczy
wspomnieć, że magisterium z teologii uzyskał na Wydziale
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Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a habilitację
i profesurę na Papieskiej Akademii Teologicznej. W przy
szłym roku będziemy obchodzić pięćdziesięciolecie zało
żonego przez niego Instytutu Liturgicznego pod patrona
tem Michała Giedroycia, którego proces beatyfikacyjny po
wiekach został przez niego zainicjowany i aktualnie dobiega
końca. Jako długoletni profesor naszej uczelni ksiądz bi
skup kierował Katedrą Teologii Liturgii, a także Homiletyki
i Teologii Życia Wewnętrznego. Reprezentował naszą wspól
notę w Kolegium Władz Akademickich Uczelni Papieskich
w Polsce i w Zespole Rektorów Federacji Uniwersytetów
Katolickich Europy.
Decyzji księdza biskupa nasza uczelnia zawdzięcza de
wizę Euntes docete – „Idąc, nauczajcie”, która jest jedno
cześnie hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego
Kościoła w Polsce. Zawsze wierny temu przesłaniu ksiądz
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biskup także w ostatniej swej drodze daje nam lekcję, jak
piękne owoce może przynieść wysiłek człowieka współ
pracującego z łaską Bożą. Owoce te pozostaną na zawsze
w pamięci naszej wspólnoty akademickiej. Pamiętne słowa
powitania i prośby skierowane w 1991 roku przez rektora
Wacława Świerzawskiego do Jana Pawła II: „Pomóż nam,
aby nasi studenci i profesorowie, wielcy nauką, byli jeszcze

więksi świętością życia” będziemy odtąd kierować w tajem
nicy świętych obcowania również do świętej pamięci księ
dza biskupa.
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie

Sylwetka biskupa Wacława Świerzawskiego
tekst: s. Adelajda CHR
zdjęcie: diecezja sandomierska

B

iskup prof. dr hab. Wacław Świe
rzawski urodził się 14 maja 1927 ro
ku w Złoczowie w archidiecezji lwow
skiej. Święcenia kapłańskie otrzymał
z rąk arcybiskupa metropolity lwow
skiego Eugeniusza Baziaka 11 grudnia
1949 roku. Odtąd pełnił posługę ka
płańską w duszpasterstwie i na polu na
ukowym. Studia teologiczne rozpoczął
we Lwowie w seminarium duchownym
(w czasie wojny przeniesionym do
Kalwarii Zebrzydowskiej w archidie
cezji krakowskiej). Absolwent teologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego i pra
wa kanonicznego Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, doktoryzował
się w Ateneum św. Anselma w Rzymie
w dziedzinie teologii liturgii. W 1975
roku uzyskał habilitację i został do
centem. Był organizatorem i pierw
szym dyrektorem Instytutu Liturgicz
nego (1968–1992), kierownikiem ka
tedry teologii liturgii, a także kurato
rem Katedry Homiletyki na Papieskim
Wydziale Teologicznym (dzisiejszy
UPJPII). W 1981 roku uzyskał tytuł
profesora nadzwyczajnego, zaś sie
dem lat później profesora zwyczaj
nego, zostając dodatkowo kuratorem
Katedry Teologii Życia Wewnętrznego.
Organizował duszpasterstwo aka
demickie w Krakowie przy kościele
św. Anny, a potem jako rektor kościo
ła św. Marka Ewangelisty (1968–1988).
Z jego inicjatywy przy tym kościele po
wstał ośrodek katechumenalny, gdzie
do dziś prowadzona jest chrześcijań
ska inicjacja dorosłych. Wybitny uczo
ny, pisarz, mówca i duszpasterz, reko
lekcjonista, założyciel trzech wspól
not życia konsekrowanego oraz so
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dalicji św. Jadwigi Królowej. W latach
1988–1992 sprawował urząd rekto
ra Papieskiej Akademii Teologicznej
i pełnił go do momentu mianowania
go przez ojca świętego Jana Pawła II bi
skupem diecezji sandomierskiej. Sakrę
biskupią otrzymał 28 kwietnia 1992 ro
ku w katedrze sandomierskiej.
Biskup Świerzawski jest autorem
64 książek i ponad 1300 artykułów
naukowych i popularnonaukowych
z dziedziny teologii liturgii i duchowo
ści, drukowanych w czasopismach pol
skich i zagranicznych. Jako dydaktyk

był promotorem licznych prac magi
sterskich, licencjackich i doktorskich.
Był członkiem towarzystw naukowych
krajowych i zagranicznych. W 1975
roku został powołany na członka
Komisji Episkopatu Polski ds. Uchwał
Soboru Watykańskiego II. Od 1983
roku należał do zespołu redakcyj
nego polskiej wersji „Communio”.
Od 1980 roku był członkiem, a od
1984 roku przez dwie kadencje prze
wodniczącym Komisji Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu
Polski oraz inicjatorem i redakto

rem czasopisma „Anamnesis”. Od
1994 roku był członkiem watykań
skiej Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, a od roku
1996 członkiem Komisji Episkopatu
ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Rady
Naukowej Episkopatu Polski. Będąc już
na emeryturze, zajmował się pracą pi
sarską i zainicjował Ośrodek Formacji
Liturgicznej w Zawichoście, działają
cy pod patronatem Instytutu Litur
gicznego na UPJPII w Krakowie. ■

Zmarł ksiądz prałat Mieczysław Turek
tekst: s. Adelajda CHR
zdjęcie: kolegiata św. Anny w Krakowie

17

października 2017 roku w 94 ro
ku życia i 68 roku kapłaństwa
odszedł do Pana ks. prałat Mieczysław
Turek, wieloletni katecheta i duszpa
sterz kościoła św. Floriana w Krakowie
i kolegiaty św. Anny oraz szkół muzycz
nych w Krakowie. Ksiądz prałat przez
wiele lat był także nauczycielem akade
mickim naszej uczelni.
Urodził się 23 marca 1924 roku
w Krakowie, był synem znanego ma
larza Franciszka Turka. Święcenia ka
płańskie otrzymał z rąk ks. kard. me
tropolity Adama Stefana Sapiehy
10 kwietnia 1949 roku w kaplicy kra
kowskiego Pałacu Biskupiego. W la
tach 1949–1952 był wikariuszem pa
rafii w Poroninie, w latach 1952–1957
(m.in. z ks. Karolem Wojtyłą) wikariu
szem w krakowskiej parafii św. Floriana.
Od roku 1957 do wyrzucenia reli
gii ze szkół pracował jako kateche
ta w Liceum Muzycznym, będąc rów
nocześnie prefektem Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego. W latach
1962–1972 był wikariuszem parafii
św. Anny. Ci, którym dane było uczest
niczyć w lekcjach religii prowadzonych
przez ks. Mieczysława Turka, wspo
minają je z ogromną wdzięcznością.
„Salka katechetyczna pękała w szwach
od nagromadzonej w niej młodzieży
z wielu krakowskich liceów, a wśród
nich uśmiechnięta postać w sutannie

ze skrzypcami w rękach” – wspomi
na red. Tomasz Fiałkowski w jednym
ze swoich artykułów w „Tygodniku
Powszechnym” z 1999 roku, z którym
to przez lata jako publicysta, podobnie
jak z miesięcznikiem „Znak” związa
ny był ks. Turek. Były to bowiem lek
cje jedyne w swoim rodzaju, „dające
obraz Kościoła żywego, powagę łączą
cego z radością”. Był również opieku
nem scholi przy parafii św. Anny, co
z kolei pozostawiło niezatarte wspo
mnienia w pamięci osób pragnących
śpiewać na chwałę Pana.

Przez 25 lat ksiądz prałat był wy
kładowcą naszej uczelni (1972–1997) –
Papieskiego Wydziału Teologicznego
(po zmianie nazwy: Papieskiej Akade
mii Teologicznej). 21 lutego 1995 roku
papież Jan Paweł II zaliczył go do gro
na swoich kapelanów.
Uroczystości pogrzebowe odby
ły się w uniwersyteckiej kolegiacie
św. Anny w Krakowie, śp. ks. prałat
Mieczysław Turek spoczął na cmenta
rzu Rakowickim. ■
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„Uchodźcy i migranci w globalnym świecie –
odpowiedzialność i odpowiedź uniwersytetów”
Konferencja w Rzymie współorganizowana przez UPJPII. Spotkanie z papieżem Franciszkiem
tekst: Paulina Guzik
zdjęcia: Jakub Stoszek, Servizio Fotografico („L’Osservatore Romano”)

W

dniach 1–4 listopada 2017 roku na Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie odbywała się konferencja
Refugees and Migrants in a Globalized World: Responsibility
and Responses of Universities.
Głównym celem konferencji było lepsze zrozumienie
wymiarów i realiów sytuacji uchodźców i migrantów
w świecie, a przede wszystkim wypracowanie rozwiązań
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edukacyjnych, które pomogą uchodźcom i migrantom,
ale także społeczeństwom w pojmowaniu problemu mi
gracji. Temat konferencji jest szczególnie bliski papieżo
wi Franciszkowi, który zechciał spotkać się z jej uczest
nikami, w tym przedstawicielami Uniwersytetu Jana
Pawła II w Krakowie, który jako jedyna uczelnia z Polski
wszedł do sieci International Initiatives for Migrant and

Refugee Education – stworzonej jako owoc rzymskiej
konferencji.
W konferencji Uchodźcy i migranci w globalnym świe
cie – odpowiedzialność i odpowiedź uniwersytetów uczest
niczyli: rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak,
dr Paulina Guzik – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej, zarazem współodpowiedzialna za
organizację konferencji, moderatorka paneli dyskusyjnych
w Watykanie oraz Jakub Stoszek – student tegoż instytutu,
który odpowiadał za dokumentację fotograficzną i filmową
wydarzenia od strony naszej uczelni.
Papież Franciszek powitał wszystkich ciepło w Pałacu
Apostolskim, mówiąc: „Katolickie uniwersytety zawsze mia
ły na celu harmonijne połączenie badań naukowych z bada
niami teologicznymi, wywołując dialog pomiędzy rozumem
a wiarą. Wierzę, że potrzebujemy jeszcze więcej badań do

tyczących korzeni przymusowej migracji, badań nakiero
wanych na identyfikowanie praktycznych rozwiązań – a te
mogą być bardzo długoterminowe – bo pierwszą potrzebą
jest zapewnienie prawa do pozostania, czyli zapewnienia
tego, by nikt nie był zmuszony do migracji. Tak samo ważne
jest to, aby mówić o negatywnych reakcjach, pojawiających
się w pierwszej chwili, które napływ imigrantów generuje
nawet w krajach o długiej chrześcijańskiej tradycji, a które
mogą być nawet dyskryminujące i ksenofobiczne”.
Ojciec święty przypomniał także o szczególnej roli uni
wersytetów: „Zachęcam katolickie uniwersytety, aby edu
kowały swoich studentów – niektórzy spośród nich zostają
liderami politycznymi, biznesmenami czy artystami – w al
ternatywnej interpretacji migracyjnego fenomenu, w ra
mach sprawiedliwości, globalnej odpowiedzialności i ko
munii z kulturalną różnorodnością”. ▶
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Ksiądz prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Pa
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie powiedział po au
diencji: „Dzień ten miał dla nas szczególne znaczenie.
Obchodziliśmy święto Karola Boromeusza, co oznacza, że
byliśmy w Watykanie, u ojca świętego Franciszka w dzień
imienin naszego patrona Jana Pawła II – Karola Wojtyły. Dla
nas znaczy to, że mieliśmy tam być i że mamy do wykonania
szczególne zadanie. Ojciec święty Franciszek szczególnie
zachęcił nas do dalszego rozwoju i pracy na rzecz edukacji
migrantów i uchodźców”.
Organizatorami konferencji byli: International Fede
ration of Catholic Universities (IFCU, której członkiem

jest UPJPII), Being the Blessing Foundation, Uniwersytet
Gregoriański w Rzymie i Center for Interreligious Under
standing. Organizację konferencji od początku wspierała
Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, powstała
w styczniu na życzenie papieża Franciszka.
Pośród reprezentowanych na konferencji instytucji
znaleźli się: Jesuit Worldwide Learning (JWL), Australian
Catholic University, Katolicki Uniwersytet w Portugalii
czy UNHCR – agenda ONZ ds. Uchodźców czy Keystone
College w Stanach Zjednoczonych. ■

W Krakowie odbyła się konferencja
poświęcona fenomenowi papieża Franciszka
tekst: Lilianna Leda
zdjęcia: Krzysztof Mleczko

„Fenomen papieża Franciszka przejawia się w jego au
tentyczności. To ta ewangeliczna prostota papieża jest
tak autentyczna. Istotą jego komunikacji jest umiejęt
ność słuchania i bliskości bycia z każdym człowiekiem,
zwłaszcza ubogim i zmarginalizowanym, zarówno wierzą
cym jak i niewierzącym” – mówili uczestnicy konferencji
Media – kultura – komunikacja poświęconej fenomenowi
papieża Franciszka, która odbyła się 26 października na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zdaniem prele
gentów dla ojca świętego komunikacja to podstawowe na
rzędzie budowania mostów w relacjach międzyludzkich.
Na początku spotkania prof. dr hab. Wojciech Nowak,
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podkre
ślił, że dialog, komunikacja i media to problematyka aktu
alna nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie.
Zwrócił też uwagę na słowa papieża Franciszka, który po
wiedział, że „komunikacja to podstawowe narzędzie budo
wania mostów w relacjach międzyludzkich. Istotą tej komu
nikacji jest umiejętność słuchania, która polega na zdolności
dzielenia się pytaniami i poszukiwaniami.
Rektor zaznaczył, że „słyszeć” wcale nie oznacza „słu
chać”. „Według papieża Franciszka słuchać kogoś, to sza
nować go i starać się go zrozumieć. Z tej racji, jak mówi,
słuchanie poprzedza dialog i czyni możliwym cud empatii,
który pokonuje dystans i urazy” – mówił.
W trakcie konferencji abp Salvatore Pennacchio, nun
cjusz apostolski w Polsce powiedział, że dzień wyboru pa
pieża Franciszka przeszedł do historii jako jedno z wielkich
wydarzeń współczesnego komunikowania się przez swoją
intensywność, nowatorstwo i spontaniczność. Ocenił, że
było to spotkanie żywe i konkretne. „Od pierwszych ge
stów, ze sposobu przedstawiania się, od razu stało się jasne,
że papież Franciszek natychmiast chciał zakomunikować
„nowy czas” w Kościele, a także inny styl pontyfikatu, który

w sposób oczywisty – jednakże bez żadnej formy zrywania
z przeszłością – jest nastawiony na bycie bardzo blisko z lu
dem Bożym – mówił hierarcha.
Według niego komunikacja pierwszego papieża latynoa
merykańskiego przyniosła ze sobą sygnał o pilnej potrzebie
wyjścia naprzeciw, przejęcia się problemami i nadziejami
ludzkości, zaczynając od najbardziej ubogich i zmargina
lizowanych. „Różnorodność, świeżość, a nawet niepowta
rzalność jego języka stanowi wartość dodaną komunikacji,
której obce są przeszkody w dotarciu do wyznaczonego ce
lu. Nie jest przypadkiem, że miłosierdzie, prawdziwy ar
chitraw pontyfikatu papieża Franciszka, stało się jednym
ze słów najbardziej powszechnych i używanych w bieżą
cym słownictwie Kościoła i społeczności świeckiej, i to nie
tylko za sprawą Nadzwyczajnego Jubileuszu” – podkreślił
abp Pennacchio.
Natomiast kard. Stanisław Dziwisz stwierdził, że ojciec
święty Franciszek zna nasze polskie problemy i bolączki,
apelował o narodową zgodę i konstruktywny dialog między
różnymi środowiskami, przekonując, że „zgoda, pomimo
różnorodności poglądów, jest pewną drogą do osiągnięcia
dobra wspólnego całego narodu polskiego”.
Następnie ks. prof. Wojciech Misztal, prorektor UPJPII
podkreślił, że papież Franciszek to osoba, którą ludzie
znacząco się interesują. By się o tym przekonać, wystarczy
np. skorzystać z wyszukiwarek internetowych zadając pyta
nie „papież Franciszek” czy też „pope Francis”, zapoznać się
ze wskaźnikiem liczby wyników, porównać je z wynikami
otrzymanymi przy analogicznych zapytaniach o inne osoby.
Nasuwają się tutaj różne pytania. Oto wybrane z nich. Skąd
się bierze to zainteresowanie? Czy dobrze rozumiemy siebie
i nasze czasy? Czy nie zaniża się zbyt pochopnie ocen do
tyczących potencjału i faktycznego znaczenia, możliwości
pozytywnego oddziaływania Kościoła katolickiego, chrześ
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cijaństwa obecnie i w przyszłości? W czym chce pomóc
światu papież Franciszek? Jak najpełniej skorzystać z jego
pomocy? Konferencja naukowa Media – kultura – komu
nikacja. Fenomen papieża Franciszka włącza się w szukanie
odpowiedzi na takie pytania, zaprasza do współpracy.
W trakcie pierwszej sesji prof. dr hab. Szewach Weiss
z Uniwersytetu w Hajfie wygłosił wykład Wizja teologiczna
współczesna, polityczna, stosunek do religii, do Żydów i ju
daizmu, wpływ na realne wydarzenia. „Papież Franciszek
jest, i powiem to bez cudzysłowu, demokratycznym papie
żem. Ta jego bezpośredniość, to podejście do spraw socjal
nych, to podejście do każdego bez różnicy rasy, podejście
do dziecka, takie podejście jest bardzo podobne do kultury
i teologii żydowskiej” – mówił prof. Weiss.
Prelegent podkreślił, że mówiąc o fenomenie papieża
Franciszka, nie może nie powiedzieć o jego podejściu do
uchodźców, które, jak zaznaczył, jest bliskie żydowskiej kul
turze i jego sercu. „W tym świecie konfliktów bardzo ważne
jest moralne i duchowe podejście. To egzamin dla wszyst
kich. Egzamin podstawowych wartości ludzkich właśnie
w tej epoce” – wyznał prof. Weiss.
Z kolei prof. dr hab. Piotr Sztompka z Uniwersytetu
Jagiellońskiego zwracał uwagę na to, że fenomen papieża
Franciszka przejawia się w jego autentyczności. „Dziś ży
jemy w świecie pozoru, postprawdy, w którym modna jest
pozorna autentyczność. Na tym tle mamy papieża, który
jest na wskroś autentyczny” – podkreślił profesor. Zdaniem
naukowca o autentyczności papieża świadczy to, w jaki spo
sób mówi o społeczeństwie, w którego centrum znajdują
się ludzie ubodzy i zapomniani. „Kościół powinien być zo
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rientowany na ubogich. Chciałbym Kościoła ubogiego i dla
ubogich. Dla papieża misją duchownych jest służba innym,
pochylanie się nad potrzebą innych i odkrycie w nich bra
ta” – podkreślił prelegent.
Profesor Sztompka wyjaśniał ponadto, że dla papieża
Franciszka bardzo ważna jest kultura spotkania z każdym
człowiekiem. Zdaniem prelegenta ojciec święty swój pro
gram realizuje całym sobą, przejawiając swoją autentycz
ność. „Papież mówi w prosty sposób, ale jego homilie nie
ulatują ponad głowami, ale trafiają do ludzi, których prob
lemy papież doskonale zna – mówił prof. Sztompka. – To
ta ewangeliczna prostota papieża jest tak autentyczna. Jest
on przykładem pięknej autentyczności w tych nieautentycz
nych czasach” podkreślił profesor.
W trakcie spotkania o. prof. dr hab. Jan Kłoczowski OP
wyjaśniał, czym jest czułość w ujęciu papieża Franciszka. Jak
powiedział, czułość to aspekt, który bezpośrednio odnosi się
do pojęcia miłości w odniesieniu do rodziny, oraz sposób,
w którym delikatność łączy się z intymnością relacji. „Papież
Franciszek określa czułość jako cnotę, która dzisiaj jest za
pomniana w relacjach – wyjaśniał prelegent. – Czułość jest
jednym z przymiotów miłosierdzia. Papież chciałby, żeby
była trwałą dyspozycją tych, których powołaniem jest mi
łosierdzie, ponieważ bez tego staje się ono tylko bezduszną
działalnością” – tłumaczył o. prof. Kłoczowski.
Profesor dr hab. Pavol Dancak z Uniwersytetu w Preszo
wie mówił o całościowym rozumieniu człowieka w komu
nikacji papieża Franciszka. Powiedział, że ojciec święty chce
się opiekować człowiekiem jako dobry pedagog, nie tylko
jakimś jego „fragmentem”, ale w sposób całościowy. „Papież

Franciszek naucza, że druga osoba nie jest zagrożeniem,
ale daje możliwość realizacji, dlatego warto otwierać dia
log z każdym. Częściowy pogląd na człowieka odrzuca jego
podstawowe wartości, dlatego ojciec święty wskazuje, że
człowieka powinno się postrzegać całościowo” – wyjaśniał
prelegent. Dodał, że zdaniem papieża dialog z każdym czło
wiekiem jest niezbędny, by dotrzeć do prawdy, a człowiek
jest człowiekiem, na ile współistnieje z drugim i prowadzi
dialog.
Redaktor Jarosław Gugała w swoim wystąpieniu opo
wiedział o politycznym kontekście życia papieża Franciszka.
W jego ocenie jest to papież na trudne czasy. Mówiąc o kry
zysie społecznym i ekonomicznym Argentyny, wspomniał,
że trudne czasy komunizmu silnie uderzały w ojca świętego.
„To do niego przychodzili ludzie głęboko wierzący w ko
munizm i sądzący, że on jest jakimś antidotum” – mówił
redaktor. Dodał, że spotykał się także z ludźmi, którzy do
konywali rzeczy złych, ale uważali, że robią dobrze. „Ten
duszpasterz na złe czasy w momencie wyboru na papieża
musiał się nagle zetknąć ze światem hierarchicznym i musiał
przeciwstawić się podejściu, że to, jakim jeździsz samocho
dem, wyznacza to, kim jesteś. Stanął także wobec krytyki
ze strony mediów. Stanął i świetnie sobie radzi” – mówił
dziennikarz.
Z kolei prof. dr hab. Jacek Popiel, prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego zaznaczył, że szukanie źródeł fenomenu pa
pieży powinno się zacząć od korzeni, które ich ukształtowa
ły. „Karol Wojtyła w sposób fascynujący potrafił rozmawiać
z ubogimi, ale jednocześnie także z możnymi tego świata czy
przedstawicielami świata naukowego. Sposobu jego komu

nikacji należy szukać w jego młodości, ponieważ teatr był
dla niego sztuką, gdzie najważniejsze było słowo” – mówił
prof. Popiel. Prelegent zwrócił uwagę, że papież Jan Paweł II
i Franciszek mówili o sobie, że przybyli z odległych krajów.
Jednak dla Jana Pawła II odległym krajem była zniewolo
na Europa, a papież Franciszek przybył jako przedstawiciel
najuboższych krajów świata. – Papież Franciszek to mądry,
czuły, troskliwy proboszcz, którego parafią jest cały świat.
Próbuje dotrzeć do wszystkich prostotą przekazu – uważa
profesor. Zaznaczył, że papież Franciszek zaleca Kościołowi
powrót do prostego przekazu nauczania, w którego centrum
będzie ludzka godność. Tematykę tę dopełnił w interesu
jącym wystąpieniu ks. dr Rafał Kowalski, rzecznik praso
wy metropolity wrocławskiego, a adwokat Stanisław Kłys
zwrócił uwagę na rolę kultury w działalności adwokatury.
W trakcie konferencji ks. dr hab. Robert Nęcek z Uni
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mówił
o miłosiernym wymiarze komunikacji w świetle naucza
nia papieża Franciszka. Podkreślił on, że miłosierne ko
munikowanie się oznacza przyczynianie się do dobrej woli,
wolnej i solidarnej bliskości z braćmi w człowieczeństwie.
„Punktem wyjściowym każdego dialogu staje się świado
mość własnej tożsamości. Istnieje bowiem obowiązek toż
samości, nie można dialogować w oparciu o dwuznaczność
lub poświęcać dobro, aby zadowolić drugiego – wyjaśniał. –
Papież Franciszek uważa, że prawdziwy dialog zawsze jest
spotkaniem osób mających imiona, własne historie życia
i własne doświadczenia. Dialog nie jest spotkaniem idei,
ale spotkaniem konkretnych ludzi, oznacza to, że dialog nie
może być pustą gadaniną i nie może przybierać nigdy formy
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paternalizmu, lecz jest znakiem bliskości, wyzwalającej tylko
wówczas konkretne działania – mówił ks. dr hab. Nęcek. –
Komunikacja miłosierna u papieża Franciszka jest jednym
z przejawów duszpasterstwa misyjnego. Stanowi koniecz
ną odnowę form wyrazu, aby można było przekazywać
współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie w je
go niezmienionym sensie. Chodzi o to, że miłosierdzie jest
komunikacją, a komunikacja skutkuje wtedy, kiedy jest mi
łosierna” – podkreślił prelegent.
Ciekawe wystąpienia na temat świadectwa w naucza
niu Franciszka zaprezentowały: konsul Malty Agnieszka
Kamińska i red. Magdalena Drohomirecka.
Podczas spotkania o fenomenie komunikowania papie
ża Franciszka mówiła prof. dr hab. Teresa Sasińska‑Klas
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jej ocenie komunikacja

ojca świętego wyraża się w otwarciu na drugiego człowieka.
„Komunikacja ta polega na stałej i niekończącej się zdol
ności prowadzenia dialogu na peryferiach oraz wyprowa
dzeniu Kościoła z murów Watykanu do ludzi” – mówiła
prelegentka. Jak wyjaśniła, peryferia w rozumieniu papieża
nie mają tylko znaczenia obszaru, ale dotyczą peryferii eg
zystencjalnych, obrazujących biedę, cierpienie, smutek oraz
brak nadziei i wiary w życiu.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. abp Salvatore Pen
nacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, kardynał Stanisław
Dziwisz, rektorzy szkół wyższych, konsulowie Węgier,
Słowacji, Niemiec i Austrii, naukowcy z kraju i ze świata,
dziennikarze i historycy. Organizatorami wydarzenia byli:
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
oraz Naczelna Rada Adwokacka. ■

Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji
z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji
europejskiej”, Dokąd zmierza Europa?
tekst: Michał Góra
zdjęcia: Antoni Witwicki

W

Krakowie, jak co roku od prawie dwóch dekad, jesie
nią spotykają się specjaliści, politycy i ludzie zainte
resowani tematyką europejską, aby na płaszczyźnie dialogu
rozmawiać o Kościele i Unii Europejskiej pod auspicjami
Metropolii Krakowskiej oraz przewodniczącego komite
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tu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji z cyklu
„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europej
skiej” bp. prof. Tadeusza Pieronka.
Tegoroczne debaty zostały poświęcone problematyce
przywództwa, tożsamości i przyszłych dróg wyjścia z kry
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zysów, jakie nękają stary kontynent. Ich struktura zawierała
merytoryczne wstępy pierwszoplanowych polityków i eks
pertów z różnych dziedzin, po nich przeprowadzono deba
ty panelowe i dyskusje ze słuchaczami. Całość została po
przedzona przywitaniem przez gospodarzy wydarzenia: bp.
Tadeusza Pieronka (komitet organizacyjny), dr. Hansa‑Gerta
Pötteringa (Fundacja Konrada Adenauera), Rii Oomen
Ruijten (Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu)
a także przedstawiciela Stolicy Apostolskiej nuncjusza
abp. Salvatora Pennacchio. Natomiast przewodniczący

Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani – niestety tyl
ko drogą połączenia wideo – wprowadził do tematyki
wydarzenia krótkim wykładem Dokąd zmierza Europa?
Drugiego dnia konferencji organizatorzy zaprosili dodatko
wo do udziału w specjalnej debacie politycznej, której temat
Jedność – konsekwencje brexitu wzbudził duże zaintereso
wanie i wiele emocji, gdyż wybrana problematyka okazała
się niezwykle aktualna i nośna intelektualnie, a przewidy
wane konsekwencje poważne nie tylko dla Brytyjczyków
i „Brukseli”, ale dla wszystkich państw Europy.
Cykl debat, które miały swój dwudniowy przebieg
27 i 28 października 2017 roku, pod kilkoma względa
mi stworzył nowy charakter spotkania. Zakres tematycz
ny dotyczył oczywiście zagadnień stricte unijnych i rela
cji pomiędzy systemem wartości europejskich a polityką.
Jednocześnie jednak postanowiliśmy skorzystać z no
wych rozwiązań organizacyjnych i otworzyć się bardziej
na młodsze środowiska potencjalnych uczestników sesji.
W tym roku zaprezentowaliśmy „eksperymentalnie” nową
lokalizację wydarzenia – w samym centrum Królewskiego
Miasta Krakowa, na Rynku Głównym w Międzynarodowym
Centrum Kultury. Postaraliśmy się też, aby do grona na
szych tradycyjnych słuchaczy, którzy od lat śledzą krakow
skie debaty, dołączyli liczniej młodsi pracownicy naukowi,
studenci i osoby aktywne w organizacjach pozarządowych
ukierunkowanych na popularyzację integracji europejskiej
zarówno w Polsce, jak i za granicą, zwłaszcza w Europie
Środkowej i Wschodniej.
W ciągu dwóch dni konferencji uczestniczyło w niej
ponad 320 osób, w tym ponad 30 z państw objętych przez
UE polityką partnerstwa wschodniego, zwłaszcza Ukrainy,
Gruzji, Białorusi i Armenii. We wszystkich debatach wzięło
udział 24 wykładowców i panelistów. ■

Goście z Chorwacji w Krakowie
tekst: Katarzyna Wójcik, ks. Józef Stala
zdjęcia: Katarzyna Wójcik, Maciej Gradowski

W

dniach 7–10 października 2017
roku przybyli do Krakowa go
ście z Chorwacji, m.in. dr Andrea Be
kić – ambasador Republiki Chorwa
cji, dr Damir Tomić – przewodniczący
Chorwacko‑Polskiej Grupy Parlamen
tarnej, Tomasz Głogowski – przewod
niczący Polsko‑Chorwackiej Grupy
Parlamentarnej, Petroslav Sapunar –
przewodniczący Zgromadzenia Regio
nu Split‑Dalmatia i Ante Šošić – za
stępca żupana, pracownicy naukowi
uniwersytetów w Splicie i w Zagrzebiu
(ks. prof. dr Ivan Bodrozić, prof. dr
Bozidar Nagy SI, dr Gina Šparada,
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prof. dr Jadranka Garmaz, dr Angelina
Gašpar, ks. prof. dr Josip Mužić, dr Mi
roslav Akmadža), Ivana Cogelja –
przedstawicielka Biura ds. Młodzieży
Chor wack iej Konferencji Biskupów,
Domagoj Pejić – redaktor chorwackie
go radia katolickiego, Stipe Pletikosa –
były piłkarz chorwackiej reprezentacji
narodowej i grający w klubie Hajduk
Split, a także przedstawiciele korpusu
konsularnego z Austrii, Francji, Malty,
Niemiec i Węgier.
W niedzielę 8 października 2017
roku w sanktuarium św. Jana Pawła II
w Krakowie kard. Stanisław Dziwisz

odprawił uroczystą mszę świętą, w któ
rej uczestniczyła 22-osobowa grupa
Chorwatów, wykładowców i zaproszo
nych gości. Msza święta była transmito
wana przez polską telewizję na cały kraj
i celebrowana z okazji kolejnego dnia
papieskiego z uczestnictwem stypen
dystów Fundacji Dzieło III Tysiąclecia.
Goście mieli także możliwość zwiedza
nia Centrum Jana Pawła II oraz san
ktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła
giewnikach. Natomiast w godzinach
wieczornych 8 października, dokład
nie w dniu święta narodowego Święta
Niepodległości Republiki Chorwacji,

goście uczestniczyli w zorganizowa
nym przez konsula honorowego Pawła
Włodarczyka koncercie symfonicznym
z udziałem światowej sławy Orkiestry
Stołecznego Królewskiego Miasta Kra
kowa Sinfonietta Cracovia. Orkiestrę po
prowadził chorwacki dyrygent Mladen
Tarbuk, który przybył do Krakowa spe
cjalnie na ten uroczysty koncert. W kon

cercie wziął udział również sekretarz sta
nu, szef Gabinetu Prezydenta RP mini
ster Krzysztof Szczerski. Koncert odbył
się w jednym z najpiękniejszych miejsc
Krakowa, w Sali Siemiradzkiego w Mu
zeum Narodowym w Sukiennicach.
Bogactwo muzyki w wykonaniu orkie
stry, w otoczeniu najważniejszej kolek
cji sztuki polskiej schyłku XVIII oraz

XIX stulecia pozwoliło fanom muzyki
i Chorwacji spędzić wspaniały wieczór.
Po koncercie konsul honorowy wydał
uroczystą kolację w hotelu Wentzl na
krakowskim Rynku Głównym dla go
ści z Chorwacji, krakowskiego korpu
su konsularnego, krakowskich władz
samorządowych i instytucji krakow
skich. ▶
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W poniedziałek 9 października
2017 roku w auli Biblioteki Uniwersy
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra
kowie goście uczestniczyli w polsko
‑chorwackiej międzynarodowej konfe
rencji Wpływ papieża Polaka, św. Jana
Pawła II na społeczność chorwacką, któ
ra odbyła się pod honorowym patro
natem prezydenta Chorwacji Kolindy
Grabara‑Kitarovića i prezydenta Polski
Andrzeja Dudy. Bezpośrednio przed
rozpoczęciem konferencji, również
w bibliotece UPJPII, dr Andrea Bekić –
ambasador Republiki Chorwacji otwar
ła wystawę Bądźcie narodem nadziei –
wystawa o Janie Pawle II i Chorwacji or
ganizowaną przez Ambasadę Republiki
Chorwacji oraz Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.
Program konferencji zakończyło w go
dzinach popołudniowych uroczyste
spotkanie w krakowskim ratuszu, gdzie

prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
wydał kolację dla chorwackich i pol
skich uczestników konferencji.
Goście z Chorwacji przedłożyli za
proszenie do Splitu w maju przyszłe

go roku, kiedy to planowana jest druga
część konferencji poświęcona papieżo
wi Janowi Pawłowi II z okazji 20-lecia
jego pobytu w Chorwacji. ■

Polsko‑chorwacka międzynarodowa konferencja:
Wpływ papieża Polaka, św. Jana Pawła II
na społeczność chorwacką
tekst: Katarzyna Wójcik, ks. Józef Stala
zdjęcia: Katarzyna Wójcik, Maciej Gradowski

W

dniu 9 października 2017 roku w auli Biblioteki
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
pod honorowym patronatem prezydenta Chorwacji Kolindy
Grabara‑Kitarovića i prezydenta Polski Andrzeja Dudy od
była się polsko‑chorwacka międzynarodowa konferencja
zatytułowana Wpływ papieża Polaka, św. Jana Pawła II
na społeczność chorwacką. Zaproszenie do komitetu ho
norowego konferencji przyjęli: JE kard. Josip Bozanić, JE
kard. Stanisław Dziwisz, JE arcybiskup Splitu‑Makarskiej
Marin Barišić, JE abp Marek Jędraszewski, metropolita kra
kowski. Konferencja została zorganizowana przez Pawła
Włodarczyka, konsula honorowego Republiki Chorwacji
i ks. prof. dr. hab. Józefa Stalę, prorektora Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy współpracy
Katolickiego Uniwersytetu w Zagrzebiu i Uniwersytetu
w Splicie. Patronatem medialnym objęli konferencję: TVP1,
Polskie Radio, „Gość Niedzielny”, Slobodna Dalmacija.
W 2018 roku przypada 20 rocznica pobytu w Chorwacji
papieża Polaka Jana Pawła II (1998), którego głównym ce
lem były beatyfikacja kard. Alojsijego Stepinaca oraz udział
w obchodach 1700-lecia miasta Split. Pielgrzymka Jana
Pawła II była też pierwszą wizytą głowy państwa i prze
rwała izolację Chorwacji na arenie międzynarodowej. Stąd

54

właśnie pomysł zorganizowania okolicznościowej polsko
‑chorwackiej międzynarodowej konferencji: Wpływ papieża
Polaka, św. Jana Pawła II na społeczność chorwacką – Zemljo
Hrvatska Bog te blagoslovio, zorganizowanej ku pamięci
i zbliżeniu dwóch narodów – chorwackiego i polskiego,
umiłowanych przez papieża Jana Pawła II. W zamierze
niu konferencja składa się z dwóch części: I część: Papież
Jan Paweł II w życiu mieszkańców Chorwacji odbyła się na
UPJPII w Krakowie 9 października 2017 roku. Natomiast II
część: Udział papieża Jana Pawła II w odzyskaniu niepodle
głości państwa chorwackiego została zaplanowana na 5 maja
2018 roku w Splicie, w Chorwacji.
Konferencję rozpoczęli główni organizatorzy – kon
sul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł
Włodarczyk – który przywitał przybyłych gości, wprowadza
jąc w temat konferencji, oraz prorektor UPJPII ks. prof. Józef
Stala – który przywitał uczestników na ziemi krakowskiej,
uniwersytecie noszącym imię Jana Pawła II i w bibliotece
UPJPII, którą poświęcił Jan Paweł II w 2002 roku. Następnie
uroczystego otwarcia dokonała dr Andrea Bekić, ambasador
Republiki Chorwacji w Polsce, przypominając wydarzenia
łączące Chorwację i Jana Pawła II. W pierwszym referacie
Chorwacja jako inspiracja dla Jana Pawła II kard. Stanisław

Dziwisz, wskazując związki Jana Pawła II z Chorwacją, pod
kreślił, iż papież był człowiekiem modlitwy, pracy i nazna
czony został stygmatem cierpienia, jak cierpiąca Chorwacja
oraz że teraz z góry błogosławi umiłowanemu narodowi
chorwackiemu. Następnie ks. prof. dr Ivan Bodrozić przed
stawił referat Jan Paweł II i historia chorwackiego narodu,
w którym ukazał papieża Polaka wspierającego Chorwację
w jej ważnych momentach historycznych (pierwszy sło
wiański naród, który przyjął chrześcijaństwo przed 13
wiekami). Natomiast konsul honorowy Paweł Włodarczyk
w referacie Czy papież Jan Paweł II mógł być spokrewnio
ny z Chorwatami? podał liczne argumenty przemawiają
ce za postawioną tezą. Referat Wpływ wizyt Jana Pawła II
w Chorwacji na działalność chorwackich organizacji młodzie
żowych przedstawiła Ivana Cogelja, przedstawicielka Biura
ds. Młodzieży Chorwackiej Konferencji Biskupów, przypo
minając m.in. słynne spotkanie Jana Pawła II z chorwacką
młodzieżą w Solinie. Młodzi Chorwaci podążyli za Janem
Pawłem II, mówią o nim: „Nasz papież”. Powstały centra
pastoralne dla młodzieży, stowarzyszenia chrześcijańskie,
grupy instrumentalno‑wokalne, mała liga archidiecezjalna
w Splicie, spotkania muzyczne. Wydawnictwa chorwackie
związane z nauczaniem Jana Pawła II omówił i przedstawił
prof. dr Bozidar Nagy SI. Wskazał na 4 grupy publikacji
książkowych o Janie Pawle II po chorwacku: 1. Dokumenty
oficjalne: encykliki, adhortacje, listy…; 2. Pozycje, których
autorem jest Karol Wojtyła i Jan Paweł II – 24 książki; 3.
Pozycje innych autorów (Chorwatów i innych) o Janie
Pawle II – 53 publikacje; 4. Przemówienia, pozdrowie
nia dotyczące Chorwatów i Chorwacji – ponad 500 stron.

Prelegent zaprezentował również płytę z przemówieniami
Jana Pawła II do Chorwatów. Z kolei dr Gina Šparada przed
stawiła referat Jan Paweł II w kulturze chorwackiej – wpływ
na młodzież poprzez muzykę: Papa Band, który był wypeł
niony muzyką i śpiewem zespołu Papa Band powstałego
w 1988 roku, z okazji przyjazdu papieża Jana Pawła II do
Solinu. Od tego roku również corocznie, na pamiątkę tam
tego wydarzenia, odbywa się w Solinie festiwal piosenek
religijnych Papa Fest gromadzący zespoły i piosenkarzy
z całej Chorwacji. W kolejnym referacie Zabytki i tablice
pamiątkowe w budynkach – dedykowane Janowi Pawłowi II
zebrał i omówił redaktor chorwackiego radia katolickiego
Domagoj Pejić. Prezentując rzeźby, kaplice, kościoły, dep
taki, wybrzeże, sale, pomniki, tablice pamiątkowe dedyko
wane papieżowi, podkreślał, że wskazują na Jana Pawła II
jako przywódcę duchowego, wybitnego człowieka będącego
w sercu każdego Chorwata i stanowią wyraz wdzięczności za
obronę Chorwacji. Kolejny referat Sportowe akcenty związa
ne z Janem Pawłem II w Chorwacji wygłosił Stipe Pletikosa,
znany chorwacki sportowiec – były piłkarz chorwackiej re
prezentacji narodowej i grający w klubie Hajduk Split. Dając
świadectwo szacunku do Jana Pawła II, jednocześnie przy
pomniał, iż Jan Paweł II odbył ponad 120 spotkań ze spor
towcami, a także miał zawołanie: „Hajduk pierwszy i Jan
Paweł II”. Z kolei prof. dr Jadranka Garmaz i dr Angelina
Gašpar przedstawiły referat Postać i ewangelizacja Jana
Pawła II w chorwackich mediach elektronicznych, odwołu
jąc się do badań częstości występowania w różnych me
diach słownictwa związanego zarówno z osobą, jak i na
uczaniem Jana Pawła II. Natomiast prof. Elżbieta Osewska
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podczas wykładu Wydziały Teologiczne na Chorwacji w służ
bie nauczania Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem myśli
Jana Pawła II, odnosząc się do swoich doświadczeń akre
dytacji Katolickich Wydziałów Teologicznych w Chorwacji,
wskazała, że tamtejsze wydziały pozostają wierne Ewangelii
i Kościołowi, ciągle podejmując nauczanie Jana Pawła II po
przez organizowane konferencje, publikacje naukowe i pra
ce dyplomowe studentów. Ksiądz prof. dr Josip Mužić omó
wił Jana Pawła II i chorwacką maryjną pobożność, bowiem
Maryja odegrała w życiu papieża znaczącą rolę. Wskazał
zwłaszcza na modlitwę różańcową, na Maryję jako królową,
na Jana Pawła II, nazywanego przez Chorwatów „Naszym
papieżen”, na jego miłość do Boga i ojczyzny, a także na fakt,
że papież i Chorwaci uzupełniali się wzajemnie w miłości
do Maryi. Ostatni referat: Papież św. Jan Paweł II i Chorwaci
w czasach komunizmu (1978–1990) wygłosił dr Miroslav
Akmadža, ukazując papieża i Chorwatów w czasie komu
nizmu oraz dylematy komunistów przed przyjazdem Jana
Pawła II do Chorwacji. Prelegent przypomniał działania
komunistów jugosłowiańskich, dla których zaproszenie
Jana Pawła II do Jugosławii stało się potrzebą wiarygodno
ści państwa, ale jednocześnie było wyjątkowo kłopotliwe
politycznie i społecznie. Ostatecznie wizyta nie doszła do
skutku i Jan Paweł II musiał czekać aż do rozpadu Jugosławii
i powstania niepodległego państwa chorwackiego, które od
wiedził pierwszy raz w 1994 roku.
Po wygłoszeniu referatów nastąpiła ożywiona dyskusja.
Następnie podsumowania konferencji dokonali główni or
ganizatorzy i prowadzący konferencję: ks. prorektor Józef

56

Stala oraz konsul honorowy Paweł Włodarczyk. Obydwaj
zaproponowali powiedzenia. Ksiądz Józef Stala:
„Polak i Chorwat dwaj przyjaciele,
razem mogą zdziałać wiele”.
Natomiast Paweł Włodarczyk rozwinął:
Chorwat, Polak przyjaciele,
łączy obu bardzo wiele.
Choć nie mamy wspólnych granic,
To jest przyjaźń między nami.
Bo gdy Polak widzi Chorwata,
To traktuje go jak brata.
Chorwat widząc gościa z Polski,
Ma już z głowy wszystkie troski.
Oba kraje piękne równie,
mają morza, mają turnie.
Mają piękne miasta, wioski,
jest też miłość, są też troski.
U Chorwata Polki piękne,
zawsze miłe i majętne.
A Chorwatki w Polsce słynne,
że w miłości są stabilne.
Choć są czasy zawsze trudne,
to budujmy dobro wspólne.
By następne pokolenia,
Mogły mówić bez wytchnienia:
Chorwat, Polak, przyjaciele…

W konferencji uczestniczyło około stu osób, z których
znaczną część stanowili zaproszeni goście z Chorwacji
i Polski, w tym m.in. przewodniczący Chorwacko‑Polskiej
Grupy Parlamentarnej dr Damir Tomić, przewodniczący
Polsko‑Chorwackiej Grupy Parlamentarnej Tomasz Gło
gowski, przewodniczący Zgromadzenia Regionu Split
‑Dalmatia Petroslav Sapunar i zastępca żupana Ante Šošić,
przedstawiciele korpusu konsularnego z Austrii, Francji,

Malty, Niemiec i Węgier. Bezpośrednio przed rozpoczę
ciem konferencji ambasador Republiki Chorwacji dr An
drea Bekić również w bibliotece UPJPII dokonała otwar
cia wystawy Bądźcie narodem nadziei – wystawa o Janie
Pawle II i Chorwacji organizowanej przez Ambasadę
Republiki Chorwacji oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego w Warszawie. ■

Bądźcie narodem nadziei – wystawa o Janie Pawle II i Chorwacji
w Bibliotece UPJPII
tekst: Magdalena Nagięć
zdjęcia: Maciej Gradowski

W

dniu 9 października 2017 roku w Bibliotece
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
miało miejsce otwarcie wystawy Bądźcie narodem na
dziei – wystawa o Janie Pawle II i Chorwacji. Wystawa zo
stała zorganizowana przez Ambasadę Republiki Chorwacji
oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
w Warszawie. Towarzyszyła polsko‑chorwackiej konferen
cji Wpływ polskiego papieża, św. Jana Pawła II na społecz
ność chorwacką.
Zebranych gości serdecznie przywitała dyrek
tor Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie mgr Magdalena Nagięć. W krótkim wpro

wadzeniu pani dyrektor opowiedziała o Bibliotece UPJPII
i podkreśliła jej znaczenie w strukturze całej uczelni, jak
i rangę wśród krakowskich bibliotek naukowych. Następnie
przywitała znamienitych gości, m.in. ks. kard. Stanisława
Dziwisza, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, ambasador
Republiki Chorwacji dr Andreę Bekić, konsula honorowe
go Republiki Chorwacji Pawła Włodarczyka oraz prorek
tora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. dr. hab. Józefa Stalę.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonała ambasador
Republiki Chorwacji w Polsce dr Andrea Bekić. W inau
gurującym wystąpieniu powiedziała m.in.: „Chorwaci dłu
Vita Academica 2017 nr 4 (93)
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go musieli czekać na to, by ich ojczyzna była suwerenna
i demokratyczna oraz by mogli w niej przeżyć wizytę Jana
Pawła II. Choć Chorwację odwiedziło trzech papieży, w pa
mięci jej mieszkańców najmocniej utkwiły pielgrzymki pa
pieża Polaka, który w naszym kraju gościł aż trzy razy. Co
więcej, Jan Paweł II nazywał nas braterskim narodem i to
właśnie Chorwację wybrał na miejsce swojej setnej, jubi
leuszowej podróży”. Pani ambasador podkreśliła również
ogromny wkład i zaangażowanie ojca świętego w dążenie,

aby Republika Chorwacji była uznawana na arenie mię
dzynarodowej.
Wystawa składała się z plansz, które przedstawiały
m.in. historię Chorwacji jako państwa oraz rozwój chrześ
cijaństwa na jej terenie. Kolejne plansze poświęcone były
pielgrzymkom Jana Pawła II do Chorwacji w roku 1998
i 2003 oraz uroczystościom beatyfikacji kard. Alojzego
Wiktora Stepinaca. ■

Międzynarodowa konferencja:
Educating young people for the 21st century
tekst: Elżbieta Osewska
zdjęcie: Archiwum WSD w Tarnowie

17

października 2017 roku w auli papieża św. Jana XXIII
w budynku WSD w Tarnowie odbyła się międzyna
rodowa konferencja naukowa Educating young people for
the 21st century (Wychowanie młodzieży dostosowane do/
dla XXI wieku) zorganizowana przez pracowników katedry
nauk pedagogiczno‑katechetycznych Wydziału Teologicz
nego Sekcja w Tarnowie (WTST) Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) przy współpracy pra
cowników Zakładu Pedagogiki – Instytutu Humanistycz
nego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
(PWSZ). Patronatem konferencję objęło Polskie Stowarzy
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szenie Familiologiczne. To już czwarta konferencja zorga
nizowana wspólnie przez nauczycieli akademickich tych
dwóch uczelni. W niniejszej konferencji uczestniczyło po
nad 100 osób: absolwenci, doktoranci i studenci WTST (kle
rycy i studenci świeccy), studenci pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z nauczaniem języka obcego PWSZ, stu
denci pielęgniarstwa PWSZ, a także nauczyciele i zaintere
sowani omawianą problematyką.
Ksiądz prof. Józef Stala w imieniu organizatorów przy
witał wszystkich przybyłych na obrady, a zwłaszcza prele
gentów oraz przedstawicieli władz Zakładu Pedagogiki –

Instytutu Humanistycznego PWSZ. Wprowadzenia do
konferencji dokonał ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII,
prodziekan WTST, który zwrócił uwagę na fakt, że dzisiejszy
świat wytycza nowe, rozległe perspektywy działalności i rea
lizowania się człowieka jako człowieka. Ale z drugiej strony
w pogoni za zdobywaniem obszarów świata materialnego
pojawiły się nowe problemy natury moralnej. Ludzie czują
się zagubieni i bezbronni, a przy braku wzorców osobowych
i autorytetów moralnych popadają w skrajność lub dają sobą
manipulować. To niebezpieczeństwo dotyka w szczególny
sposób ludzi młodych, gdyż brak im doświadczenia życio
wego jako istotnego wyznacznika mądrości.
Świadomość istnienia różnorodnych problemów, wy
zwań i zagrożeń, które dotykają współczesnych młodych lu
dzi, stała się bodźcem do zorganizowania międzynarodowej
konferencji naukowej poświęconej wychowaniu człowieka.
Dlatego ks. Marek Kluz pogratulował ks. prof. Józefowi Stali
oraz prof. Elżbiecie Osewskiej, głównym organizatorom.
Potrzeba dziś dobrych przewodników – podkreślił we wstę
pie ks. prodziekan – którzy „uzbrojeni” w prawdę o czło
wieku będą bronić ludzi młodych przed akceptacją czegoś,
co jawi się im dziś jako pozory dobra.
Wykład wprowadzający Young people’s spirituality: The
importance for teachers to understand the complexity of
the spirituality of many young people today (Duchowość
młodzieży: ważność zrozumienia złożoności duchowo
ści dzisiejszych młodych ludzi przez nauczycieli) wygłosił
prof. Graham Rossiter (Australian Catholic University,
Sydney). Profesor wskazał, iż współczesne młode poko
lenie, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Australii,

nie traktuje już religii jako fundamentu w tworzeniu celu
i znaczenia życia. W tej sytuacji katolicka edukacja religijna
potrzebuje poszukiwać nowych perspektyw i ujęć eduka
cji i młodzieży, aby przygotować ich do funkcjonowania
w XXI wieku. Nie wystarczy wskazanie, że duchowość mło
dych jest coraz bardziej subiektywna, indywidualistyczna
i zsekularyzowana. Potrzeba poszukiwać nowych dróg do
spotkania z młodym człowiekiem. Punktem wyjścia może
być lepsze zrozumienie, w jaki sposób młodzi ludzie dzi
siaj próbują tworzyć swoją tożsamość, hierarchię wartości,
sens życia.
Drugi referat Education as accompanying: from super
ficiality to spirituality (Edukacja jako towarzyszenie: od
powierzchowności do duchowości) wygłosiła prof. Elżbieta
Osewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarno
wie). Profesor przypomniała, iż gwałtowne zmiany eko
nomiczne, polityczne, społeczne, kulturowe, etniczne, ję
zykowe, technologiczne, edukacyjne i religijne wpływają
na młode pokolenie Europejczyków. Mimo efektywne
go uczestnictwa w rewolucji kulturowej i technologicznej
młodzieży przeżywa wiele problemów związanych z wy
zwaniami niesionymi przez współczesną kulturę. W tej
sytuacji szczególnie potrzebuje kontaktu z nauczycielem,
wychowawcą, który będzie jej towarzyszył w przejściu
z etapu dziecięcego do młodzieńczości, a później z mło
dzieńczości do dorosłości. Brak autorytetów, wspólnoty,
stałego punktu odniesienia, zróżnicowane zagrożenia cy
wilizacyjne niosą niepewność, lęk i zagubienie młodych.
Stąd potrzeba ze strony nauczyciela zachowania cierpli
wości, roztropności i mądrej komunikacji, by wsłuchiwać
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się w głosy wychowanków, poznawać ich historię życia
i odpowiedzialnie towarzyszyć im w drodze do dojrzałości
osobowej i religijnej.
W referacie What are the big concerns for 21st century
teenagers? (Jakie są największe obawy dotyczące nastolat
ków w 21 wieku?) dr Marisy Crawford (The Sacred Heart
College, Sydney) zostało podjęte zagadnienie obaw nastolat
ków żyjących w XXI wieku. Osamotnienie, lęk przed oceną
rówieśników, nadmierne ambicje, a niekiedy apatia, bier
ność i obojętność, poczucie zagrożenia, potrzeba stałych
relacji, a jednocześnie obawa przed odrzuceniem, zagubie
nie w ponowoczesnym społeczeństwie – to tylko niektóre
z problemów przeżywanych przez współczesnych młodych
ludzi. Młodzi ludzie próbują zaspokoić pragnienie szczęścia
i miłości poprzez kupowanie nowych produktów, gadżetów,
jednak ich posiadanie nie przynosi oczekiwanego rezultatu.
Stąd konieczność zadawania pytań i poszukiwania odpowie
dzi odnośnie do odpowiedniej edukacji i formacji religijnej
młodych w XXI wieku.
W kolejnym referacie The World Youth Day generation
(Pokolenie ŚDM) ks. prof. Józef Stala (Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie) podkreślił, że życie ludzi zmienia
się, odchodzą i przychodzą nowe pokolenia. Po pokoleniu
Jana Pawła II, które znało papieża Polaka i pozostawało pod
jego wpływem, rośnie młode pokolenie ŚDM, tych, którzy
może jeszcze go spotkali lub już nie, ale uczestniczą w kolej
nych ŚDM‑ach. Światowe Dni Młodzieży to dla nich nie tyl
ko jednorazowe wydarzenie, ale o wiele więcej. Kilkudniowe

Muzealia w konserwacji
tekst: Justyna Słowik
zdjęcia: KNSIHSiK

13

czerwca 2017 roku w Instytucie Historii Sztuki i Kul
tury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra
kowie odbyła się szósta konferencja naukowa poświęcona
zagadnieniom związanym z konserwacją obiektów zabyt
kowych. Muzealia w konserwacji przyciągnęły uwagę ba
daczy z całego kraju, a w licznym gronie prelegentów zna
leźli się przedstawiciele takich instytucji jak Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Kró
lewski na Wawelu, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Referenci wraz
z szerokim gronem słuchaczy dyskutowali na tematy doty
czące sposobów przechowywania i udostępniania obiektów
zabytkowych, ich konserwacji i ochrony, podkreślając tym
samym główne założenie organizowanej od lat konferencji,
jakim jest nawiązanie dialogu między konserwatorami, mu
zealnikami oraz historykami sztuki – dialogu polegającego
na wymianie doświadczeń zdobytych na różnych etapach
pracy zawodowej. ▶
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spotkanie z innymi młodymi chrześcijanami i papieżem
umacnia zaangażowanie, radość, zapał, entuzjazm, ale prze
de wszystkim wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa i bliźnich.
Dzieląc się żywą wiarą i miłością, pokolenie ŚDM chce da
wać świadectwo, przemieniać swoje otoczenie, tworzyć no
wą teraźniejszość i przyszłość!
Doktor Mariusz Kuźniar (Konferencja Episkopatu
Czech) w referacie Young generation in Czech Republic
(Młode pokolenie w Czechach) podkreślił, iż Czechy należą
do najbardziej zlaicyzowanych krajów w Europie, a wśród
młodzieży narasta zjawisko nadużywania alkoholu i nar
kotyków, jednak istnieją w Czechach także grupy bardzo
zaangażowanej młodzieży. W ubiegłym roku w Światowych
Dniach Młodzieży w Krakowie uczestniczyło około 6 tysięcy
młodych pielgrzymów z Republiki Czeskiej, którzy chcieli
nie tylko spotkać się z młodymi całego świata i ojcem świę
tym Franciszkiem, ale pragnęli pogłębić swoją wiarę, by
móc dawać jej świadectwo we własnym kraju. Wydaje się,
iż Światowe Dni Młodzieży wykazały, że w Czechach jest
więcej zaangażowanych katolików, niż sądzono. Większość
z nich zamieszkuje Morawy oraz rejon Brna, Ołomuńca
i Ostrawy.
Po zaprezentowaniu referatów uczestnicy konferencji
zadawali prelegentom pytania, nastąpiła żywa dyskusja, po
której prowadzący ks. prof. Stala dokonał podsumowania
konferencji i zauważył ważność oraz aktualność omawia
nych i podjętych zagadnień. ■

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyła dodatkowo
promocja książki Konserwacja tkanin ze skarbca katedry
na Wawelu dawniej i dziś – pierwszego opracowania doty
czącego konserwacji tkanin przechowywanych w skarbcu
katedry na Wawelu, do którego wykład wprowadzający wy
głosił dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
ks. prof. dr hab. Jacek Urban.
Organizowana przez Koło Naukowe Studentów
Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII konferencja na

ukowa Muzealia w konserwacji zawdzięcza swój sukces prze
de wszystkim finansowej pomocy, jakiej udzieliła Rada Kół
Naukowych UPJPII, uprzejmości i przychylności dyrekcji
Instytutu Historii Sztuki i Kultury, ale także medialnemu
wsparciu patronów wydarzenia, wśród których znalazło się
m.in. Radio Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz
Zamek Królewski wraz z Pracownią Konserwacji Tkanin
na Wawelu. ■

Dylematy polskiej myśli geopolitycznej
na przestrzeni XX i XXI wieku
tekst, zdjęcie: Joanna Zbroja, Adrian Kędzierski

W

dniu 21 września br. odbyła się konferencja Między
Niemcami a Rosją. Dylematy polskiej myśli geopoli
tycznej na przestrzeni XX/XXI wieku, zorganizowana z ini
cjatywy działającego przy Instytucie Historii Studencko
‑Doktoranckiego Koła Naukowego „Phronesis”. Wydarzenie
powiązane było z 80. rocznicą wydania jednego z najważniej
szych dzieł dotyczących geopolityki, czyli Między Niemcami
a Rosją autorstwa Adolfa Bocheńskiego. Spotkanie młodych
naukowców obyło się pod honorowym patronatem Instytutu
Historii UPJP2 w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Debaty

Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodka Myśli Politycznej
oraz patronatem medialnym czasopisma „Vita Academica”.
Konferencja zgromadziła reprezentantów uczelni z całej
Polski, najliczniejszą grupę stanowili studenci Uniwersytetu
Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto prelegenci reprezentowali
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet
Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lu
blinie, Uniwersytet Przyrodniczo‑Humanistyczny w Siedl
cach, a także Akademię Sztuki Wojennej. ▶
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Publikacja Adolfa Bocheńskiego, która stała się inspi
racją omawianej konferencji, porusza zagadnienia sytuacji
politycznej Polski w 1938 roku, jej spraw międzynarodo
wych, zagrożeń państwa znajdującego się pomiędzy dwoma
mocarstwami: Niemcami oraz Rosją. Autor przeprowadził
analizę realnej polityki i myślenia strategicznego w stosun
kach międzynarodowych. Ukazał także położenie geopo
lityczne Polski w przededniu II wojny światowej i dokonał
analizy wszystkich wówczas możliwych scenariuszy polskiej
polityki zagranicznej w związku ze zbliżającą się wojną.
Prelegenci podjęli temat procesów społeczno‑politycz
nych w państwach graniczących z Rosją, Niemcami i ich
wzajemnych oddziaływań geopolitycznych. Program obej
mował dwa bloki tematyczne: Ojcowie polskiej geopolityki
oraz Współczesne dylematy geopolityczne. Inauguracyjny
wykład dotyczący Współczesnych stosunków polsko ukraiń
skich w świetle myśli Adolfa Bocheńskiego wygłosiła Agata
Supińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konferencja podzielona była na cztery panele skupione
wokół dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy z nich do
tyczył głównych przedstawicieli polskiej myśli geopolitycz
nej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.
Omawiając ojców polskiej geopolityki, duży nacisk poło
żono na myślicieli działających na arenie międzynarodo
wej. Prelegenci pokazali bardzo szerokie spektrum debaty
politycznej toczącej się ówcześnie, przedstawiając postacie
związane z różnymi obozami ideowymi. Dwa referaty do
tyczyły Stanisława Mackiewicza „Cata” związanego z kon
serwatywnym środowiskiem „wileńskich żubrów”, przedsta
wiono postać mocarstwowca Adolfa Bocheńskiego, a także
związanego z obozem narodowym Jana Mosdorfa.
W kolejnych odczytach uczestnicy omawiali koncep
cje polskiej myśli geopolitycznej w latach powojennych od
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zakończenia II wojny światowej aż do polityki zagranicz
nej niepodległej III Rzeczypospolitej. Wystąpienia doty
czące Eustachego Sapiehy oraz Aleksandra Bocheńskiego
pozwoliły na ukazanie powojennej refleksji z czasami II RP,
jednocześnie ukazując nową jakość w warunkach państwa
będącego pod okupacją. Również referat dotyczący III RP
i Krzysztofa Skubiszewskiego nawiązał do wpływów historii
na koncepcje polityki zagranicznej, równocześnie ukazując
próby ich przełamania oraz chęci uzyskania statusu suwe
rennego państwa na arenie międzynarodowej.
W drugiej części konferencji referenci skupili się na
omawianiu kwestii współczesnych dylematów geopoli
tycznych. Omawiano zagadnienie „geopolityki wielkości”
w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej, równocześnie sta
rając się przedstawić, jak wpływa ona na sytuację między
narodową Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyły się te
maty dotyczące polityki państwa polskiego wobec naszych
wschodnich sąsiadów. Poruszono kwestię Polonii na tere
nach współczesnej Litwy, a także działań na jej rzecz ze stro
ny Polski. Drugim państwem, na temat którego wygłoszono
referat, była Białoruś. W referacie uwzględniono łączące
nas stosunki dyplomatyczne, a także kreowanie i zmiany
w polskiej strategii politycznej w latach 1990–2015. Ostatnie
dwa omawiane problemy poruszały kwestię myśli polskiej
emigracji w Wielkiej Brytanii wobec Niemiec i kwestii ich
zjednoczenia oraz najbardziej współczesnego i stale nie
rozstrzygniętego tematu dotyczącego miejsca państw upa
dających w świecie.
Przedstawiona problematyka i forma debaty umożliwiły
interakcję zaproszonych rozmówców z uczestnikami kon
ferencji zasiadającymi w sali. Poziom naukowy konferen
cji i organizacja wpłynęły na wysokie zadowolenie wśród
uczestników. ■

Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe
studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce
W dziesiątą rocznicę powstania PTKS – sprawozdanie z kongresu
tekst: ks. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow‑Sosin

W

związku z 10-leciem Polskiego Towarzystwa Ko
munikacji Społecznej w dniach od 25–26 kwietnia
2017 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja Doko
nania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad media
mi i komunikowaniem w Polsce. Miała ona miejsce w mu
rach Uniwersytetu Wrocławskiego. Obok podejmowania
ważkich tematów bieżących związanych z naukami o me
diach stała się ona przede wszystkim okazją do podsu
mowania 10‑letniej działalności Polskiego Towarzystwa
Komunikacji Społecznej. W spotkaniu naukowym wzięło
udział prawie dwustu medioznawców, którzy reprezento
wali wszystkie większe ośrodki z Polski, a także wiele uczel
ni z zagranicy. Wśród badaczy zajmujących się problema
tyką medialną znaleźli się także przedstawiciele Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: ks. dr hab. Michał
Drożdż, prof. UPJPII – dyrektor IDIKS, dr Katarzyna
Drąg – zastępca dyrektora IDIKS ds. kształcenia, dr Klaudia
Cymanow‑Sosin – zastępca dyrektora IDIKS ds. public re
lations, ks. dr Sławomir Soczyński, dr Dorota Narewska
i mgr Bernadeta Cich.
Prezes PTKS prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, któ
ra już drugą kadencję kieruje Polskim Towarzystwem
Komunikacji Społecznej, dała do zrozumienia, że z per
spektywy dziesięciu lat działalności PTKS oraz kilku lat od
czasu powołania dyscypliny, jaką są nauki o mediach, ist
nieje ogromna potrzeba zrzeszania się i spotkań w gronie
naukowców zajmujących się podobną tematyką. Stwierdziła,
że zjazdy takie jak ten odbywający się w Wrocławiu są nieja
ko akceleratorami zmian w myśleniu o naszej dyscyplinie, jej
coraz bardziej znaczącej roli i tożsamości, ale także w kon
tekście rozwoju nowych kierunków studiów nad mediami
i komunikowaniem.
Była to jedna z największych konferencji środowiska
medioznawców, bowiem PTKS po dekadzie swojej dzia
łalności jest już doskonale rozpoznawalnym towarzystwem
w Europie i na świecie. Tym razem szczególnie dopisali na
ukowcy z Europy Środkowo‑Wschodniej, którzy rozpoczęli
kongres występami w dwóch plenarnych sesjach angloję
zycznych.
Sesja pierwsza rozpoczęła się we wtorek 25 kwiet
nia 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego.
Równocześnie w hallu głównym Biblioteki odbywała się
wystawa 10 lat PTKS. Podczas pierwszego spotkania w Sali
Wielkiej Zachodniej Instytutu Dziennikarstwa uroczystego
otwarcia dokonała prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, prezes
PTKS. Po niej wystąpili: prof. zw. dr hab. Adam Jezierski,
rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Arkadiusz Le

wicki, prof. UWr, który mówił o 10-leciu Instytutu Dzien
nikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr w perspektywie
rozwoju nauk o mediach. Następnie rozpoczął się blok za
tytułowany 10 lat… Jak szybko minęło, prowadzony także
przez prof. zw. dr hab. Iwonę Hofman. Głos zabrali tym
razem dr Małgorzata Adamik‑Szysiak w imieniu człon
ków Towarzystwa, dr hab. Małgorzata Molęda‑Zdziech,
prof. SGH w imieniu członków honorowych, dalej
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, którzy opowie
dział o sekcjach badawczych, ich roli i znaczeniu w pracy
PTKS. Po nim dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM opo
wiedziała o kongresach PTKS, dr hab. Alicja Jaskiernia,
prof. UW wspominała konferencje zorganizowane przez
PTKS, dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ przedstawił
historię konkursu Doktorat, a dr Michał Głowacki zrelacjo
nował funkcjonowanie PTKS na konferencjach międzyna
rodowych. Na koniec prof. zw. dr hab. Bogusława Dobek
‑Ostrowska wspomniała także o 9 latach istnienia Central
European Journal of Communication.
Jednym z najbardziej interesujących momentów by
ły wystąpienia członków honorowych. Niektóre – jak ce
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nionego przez wszystkich i wręcz uwielbianego (to słowo
padło wielokrotnie przez głośniki i w kuluarach) nestora
medioznawstwa polskiego, prof. Walerego Pisarka oraz
wybitnego socjologia kultury, stosunków międzynarodo
wych i komunikacji międzykulturowej oraz medioznaw
cy prof. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego czy dołącza
jącego na IV Kongresie do grona członków honorowych
prof. Jerzego Olędzkiego, członka założyciela PTKS, spe
cjalisty z zakresu public relations i autora publikacji z zakre
su komunikowania międzykulturowego, teorii informacji
społecznej i public relations oraz promocji – odbywały się
na żywo, inne – jak prof. Tomasza Gobana‑Klasa – z od
tworzenia, z powodu nieobecności na spotkaniu.
Po przerwie kawowej w hallu Biblioteki Głównej UWr
miało miejsce miłe zdarzenie. Mobilizowani przez gospo
darzy wszyscy uczestnicy stanęli na schodach przed bu
dynkiem i udało się wykonać wspólne zdjęcie wszystkich
uczestników kongresu. Po tym sympatycznym akcencie in
tegracyjnym badacze powrócili do sal Biblioteki na I sesję
plenarną przyjaciół PKTS, zatytułowaną How media support
democratic process in CEE, którą poprowadził dr Michał
Głowacki. Wzięli w niej udział: Sergey G. Korkonosenko
i Marina A. Berezhnaya (University of St. Petersburg, Russia)
z referatem Journalism professional ideology for the elusi
ve profession (views from Russia). Następnie Svetlana Pasti
(University of Tampere, Finland), Sergey Davydov i Olga
Logunova (Higher School of Economics, Moscow, Russia)
z referatem Re‑Sovietisation of Russian press: Evidence from
the national newspapers RG and MK. Po nich głos zabrali
Jaromir Volek i Marina Urbániková (Masaryk University in
Brno, Czech Republic) – The Unanticipated Consequences
of Liberal Democracy Creation: Decline of Public Trust in
Czech Journalists in the Post‑transformation Phase oraz re
prezentująca ośrodek węgierski Gabriella Szabó (Hungarian
Academy of Science, Hungary) z tekstem Mass communi
cation and political polarization in the age of hybrid me
dia. A theoretical approach. Po niej Anda Rožukalne (Riga
Stradins University, Latvia) próbowała odpowiedzieć na py
tanie: How to capture local media in Latvia?
Po lunchu rozpoczęła się II sesja plenarna przyjaciół
PTKS: How politicians support democratic media in CEE,
prowadzona przez dr. hab. Przemysława Żukiewicza, któ
rą rozpoczęła prof. dr hab. Bogusława Dobek‑Ostrowska
(University of Wrocław, Poland) referatem Uncertain futu
re of democratic standards in CEE the third decade after the
collapse of communism. Po niej głos zabrała Eva Połońska
‑Kimunguyi (London School of Economics and Political
Science, Great Britain) z wystąpieniem The European Union
and the regulation of democratic media in CEE, a dalej:
Svetlana Bodrunova (University of St. Petersburg, Russia)
z referatem Four Russias in Communication: Deepening
Cognitive Gaps in Society – a World Trend or a Unique Post
‑Soviet Comeback?, Natalia Milewski (University of Bucha
rest, Romania) – The Media’s Role in Fighting Corruption
in Romania: The Summary of the Anti‑Corruption Policies
Revisited Project, a na koniec Lilia Raycheva (The St. Kliment
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Ohridski Sofia Universtity, Bulgaria), mówiąc o spostrzeże
niach na temat mediów w jej kraju (Bulgaria: mediatization
of politics and politicization of media).
Następnie uczestnicy konferencji udali się do kilku sal,
by tam uczestniczyć w obradach panelowych aż do późnych
godzin popołudniowych. Wieczorem mieli okazję odbyć
spacer po akademickim sercu Wrocławia – była to wędrów
ka wzdłuż Odry ulicą Wyspiańskiego aż do Hali Stulecia,
gdzie odbyła się uroczysta kolacja.
Następnego dnia naukowcy powrócili do obrad w swoich
panelach. Wiele mówiące są same nazwy paneli: Perspektywa
historyczna badań nad komunikowaniem, z prowadzącym
dr. hab. Ryszardem Filasem, Medioznawca wobec nowych
wyzwań badawczych z prowadzącą dr hab. Katarzyną
Pokorną‑Ignatowicz, Politolodzy wobec nowych perspektyw
badawczych w naukach o komunikowaniu, pod przewodni
ctwem prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego, Komunikowanie
na nowych polach badawczych, któremu przewodniczyła
dr hab. Ewa Marciniak, Partycypacja społeczna z prowa
dzącym dr. hab. Arkadiuszem Lewickim, Media społeczno
ściowe pod przewodnictwem dr. hab. Zbigniewa Widera.
W środę 26 kwietnia miały miejsce ciekawe panele:
Polityka medialna, prowadzący: dr hab. Aleksander Woźny,
Internet a media tradycyjne, prowadzący: dr hab. Małgorzata
Molęda‑Zdziech, Badania nad mediami publicznymi, pro
wadzący: dr Michał Głowacki, Komunikacja międzykultu
rowa i dyplomacja, prowadzący: dr hab. Magdalena Rataj
czak, Badania nad komunikacją polityczną, prowadzący:
dr hab. Agnieszka Stępińska, Public relations w polityce
z prowadzącym dr. hab. Michałem Jacuńskim. W kolejnych
godzinach uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w na
stępujących blokach: Wartości komunikowania w przestrze
ni mediów, który poprowadził prof. dr hab. Ignacy Fiut,
Media społecznościowe a media tradycyjne, z prowadzącą
dr hab. Moniką Przybysz, prof. UKSW, Rola języka w przeka
zach medialnhych, pod przewodnictwem prof. dr hab. Janiny
Fras, Komunikowanie w kampanii wyborczej z prowadzącym
dr. hab. Mariuszem Kolczyńskim, prof. UŚ. Równocześnie
odbywały się panele: Zmiany w newsie, który poprowadzi
ła dr hab. Małgorzata Lisowska‑Magdziarz, Prawo a me
dia pod okiem dr hab. Alicji Jaskierni, prof. UW, Badania
nad mediami społecznościowymi i internetem, z prowa
dzącym dr. hab. Jerzym Biniewiczem, prof. UWr, a w se
sji popołudniowej: Przekaz i jego znaczenie, prowadzący:
prof. dr hab. Beata Ociepka, Edukacja medialna, prowa
dzący: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ, Media a komuni
kowanie polityczne, prowadzący: dr hab. Dorota Piontek,
prof. UAM, Kryzysy i konflikty polityczne w mediach, pro
wadzący: dr hab. Marek Mazur, Media tradycyjne, prowa
dzący: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Badania
nad użytkownikami mediów, prowadzący: dr hab. Alicja
Jaskiernia, prof. UW. Popołudniem nastąpiło zamknięcie
konferencji. Podczas tego spotkania padło fundamental
ne pytanie: „Co dalej z PTKS”? Tę część konferencji po
prowadzili prof. dr hab. Iwona Hofman i dr hab. Zbigniew
Oniszczuk, prof. UŚ. ▶

