Profesor Iwona Hofman w charakterystyczną dla siebie
elegancją podziękowała wszystkim uczestnikom, a następ
nie zamieniła kilka zdań z każdym z nich, zachęcając do
kolejnego spotkania i aktywności na polu nauk o mediach
i komunikacji.
Od strony organizacyjnej nad przygotowaniem ju
bileuszowej konferencji czuwał ośrodek wrocławski
z prof. zw. dr hab. Bogusławą Dobek‑Ostrowską na czele,

która w tych dniach koordynowała wszelkie działania – za
równo te o charakterze naukowym, jak i czysto organiza
cyjnym. W skład komitetu organizacyjnego weszli także:
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr, dr hab. Michał Jacuń
ski, dr hab. Lucyna Szot, dr Katarzyna Konarska, dr Michał
Kuś, dr Paweł Urbaniak, mgr Jacek Nożewski i mgr Mateusz
Bartoszewicz. ■

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba –
w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy
Europejski Szlak Kulturowy
Kraków – UPJPII, 7 października 2017
tekst: Franciszek Mróz
zdjęcia: Tomasz Kniaź

W

dniu 7 października 2017 roku na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo re
ligijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania
szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy.
Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naro

dowej w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Gminy w Michało
wicach, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więc
ławicach Starych oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne –
Komisję Geografii Religii.
W 1987 roku Rada Europy uznała szlak pielgrzym
kowy do grobu św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago
de Compostela za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy
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i zachęciła do odtworzenia dawnych szlaków pątniczych.
Obecnie sieć Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba opla
ta już większą część kontynentu europejskiego. Z każdym
rokiem wzrasta liczba oznakowanych odcinków Drogi
św. Jakuba, a także powstają nowe inicjatywy związane z roz
wojem kultu św. Jakuba w układach przestrzennych poszcze
gólnych państw europejskich. W ostatnim dziesięcioleciu
do liderów caminowych dołączyła Polska, w której oznako
wano już ponad 6 300 km odcinków Camino de Santiago.
Jubileusz trzydziestolecia ogłoszenia przez Radę Europy
Drogi św. Jakuba pierwszym Europejskim Szlakiem Kultu
rowym skłonił polskie środowiska naukowe skupione wokół
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Peda
gogicznego w Krakowie oraz Komisji Geografii Religii Pol
skiego Towarzystwa Geograficznego do organizacji jubi
leuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej
poświęconej szlakowi pielgrzymkowemu do Composteli.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na potencjał du
chowy i kulturowy kryjący się za tym właśnie europejskim
wyróżnieniem w konkretnej sytuacji historycznej. Podjęta
przed 30 laty decyzja o uznaniu Camino de Santiago za
szlak kulturowy oznaczała nie tylko historyczny ukłon
w stronę zasług Szlaku Jakubowego dla tożsamości Europy
jako kontynentu, który odkrywał na drogach wiodących
do Composteli to, co łączyło narody starego kontynentu.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych konferencji,
spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz
dyskusji na temat funkcjonowania oznakowanych odcinków
Camino de Santiago w Polsce.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. abp Marek
Jędraszewski – metropolita krakowski, ks. abp Julián Barrio
Barrio – metropolita Santiago de Compostela, ks. bp Krzysz
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tof Zadarko – przewodniczący Rady ds. Migracji, Turys
tyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, Agustín
Núñez Martínez – ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce,
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra
kowie, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – rektor Uni
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Jacek
Krupa – marszałek województwa małopolskiego, prof.
dr hab. Antoni Jackowski – profesor honorowy Uniwer
sytetu Jagiellońskiego i przewodniczący Polskiego Towa
rzystwa Geograficznego, Bogusław Kośmider – przewod
niczący Rady Miasta Krakowa oraz Antoni Rumian – wójt
gminy Michałowice.
W konferencji udział wzięło ponad 70 osób, w tym pra
cownicy naukowi i naukowo‑dydaktyczni, reprezentujący
zagraniczne (Hiszpania i Słowacja) i krajowe ośrodki na
ukowe, a także przedstawiciele Bractw i parafii św. Jakuba
w Polsce oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zaj
mujących się m.in. promocją ruchu pielgrzymkowego do
Santiago de Compostela.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
zgromadzonych w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 powi
tali: ks. kan. Ryszard Honkisz – kustosz Sanktuarium
Diece
zjal
nego św. Jakuba w Więcławicach Starych,
ks. dr hab. Piotr Roszak – przewodniczący Komitetu Nau
kowego Konferencji oraz dr Franciszek Mróz – przewod
niczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. W uro
czystym otwarciu konferencji przemówienia wygłosili
prof. dr hab. Antoni Jackowski, ks. prof. dr hab. Józef
Stala – prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy
międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, dr Tomasz Rachwał – dyrektor Instytutu

Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz
ks. dr hab. Piotr Roszak – prodziekan ds. nauki Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu. Prorektor UPJPII ks. Józef Stala przekazał uczestni
kom konferencji także informację, że Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II otrzymał Akademicką Akredytację Jakubową
i został włączony do projektu Campus Stellae – projektu łą
czącego młodzież studencką oraz pracowników naukowo
‑dydaktycznych szkół wyższych z ideą pielgrzymowania –
wędrówek po Drodze św. Jakuba.
W sesji plenarnej prowadzonej przez dr. hab. Waldemara
Rozynkowskiego wygłoszone zostały trzy referaty. Profesor
Enrique Alarcon (Universidad de Navarra) przedstawił
wyniki kolejnych odkryć w grobie św. Jakuba w Santiago
de Compostela, prof. Jesús Tanco Lerga (Universidad de
Navarra) zaprezentował mozarabski wymiar Camino de
Santiago, a ks. dr hab. Piotr Roszak przedstawił referat Ca
mino de Santiago i „granice”. Migracyjny kontekst pielgrzy
mowania do Composteli.
Druga sesja referatowa, którą poprowadził dr Franciszek
Mróz, rozpoczęła się od przemówienia Santiago Sierra Gon
zálesa, radcy ds. kultury ambasady Hiszpanii w Polsce.
Referaty w tej sesji wygłosili: dr hab. Wojciech Mruk z In
stytutu Historii UJ (referat Dlaczego święty Julian pro
wadził albergue na drodze do Santiago de Compostela?),
dr hab. Waldemar Rozynkowski z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu (Przejawy kultu św. Jakuba Większego
w Polsce – wybrane przykłady), ks. mgr Jakub Kuchta z Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
(Kult świętego Jakuba w diecezji tarnowskiej), dr Waldemar
Hass reprezentujący Muzeum Archeologiczno‑Historyczne
w Głogowie (Dawne i współczesne przedstawienia św. Jakuba
Apostoła Starszego na wybranych przykładach z półno
cy Dolnego Śląska) dr Paweł Plichta z Instytutu Studiów
Międzykulturowych UJ (Elementy kultu św. Jakuba w wy
branych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de
Compostela) oraz dr Łukasz Mróz z Bractwa św. Jakuba

Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku
(referat Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej).
Trzecią sesję referatową poprowadził ks. dr hab. Piotr
Roszak, a referaty wygłoszone w jej trakcie dotyczyły przede
wszystkim dziedzictwa religijnego i kulturowego wybranych
odcinków Camino de Santiago w Europie. Były to prezenta
cje mgr Bogny Matuszewskiej‑Sulimy z Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, mgr Alicji Słyszewskiej –
dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej
w Pelplinie, mgr Bereniki Seryczyńskiej z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magdaleny Goik z Górno
śląskiego Klubu Przyjaciół Camino, mgr Barbary Karpały
z Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz dr. Fran
ciszka Mroza z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedago
gicznego w Krakowie. W generalnej dyskusji uczestnicy
konferencji podkreślali konieczność kontynuowania dal
szych badań naukowych związanych z kultem św. Jakuba,
a także funkcjonowaniem i rozwojem szlaku pielgrzymko
wego do Composteli.
Ostatnim punktem konferencji była premiera cyklu fil
mowego „Grunt to Droga”, którego reżyserem jest Teresa
Kudyba. Cykl składa się z pięciu filmów, których bohatera
mi są osoby pochodzące z różnych środowisk, a które łączy
Camino de Santiago. Przestrzenią, gdzie kręcono wszystkie
odcinki, był kujawsko‑pomorski odcinek Camino Polaco.
Uczestnicy konferencji bardzo pozytywnie ocenili ten pro
jekt, składając gratulacje zarówno reżyser, jak i wydawcy –
ks. dr. hab. Piotrowi Roszakowi. Ostatnim akcentem ju
bileuszowej konferencji „Jakubowej” było zaproszenie na
XI Międzynarodową Konferencję Jakubową, która odbędzie
się w październiku 2018 roku.
Warto podkreślić, że większość referatów wygłoszona
podczas konferencji została opublikowana w pracy pt. Dzie
dzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę
uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy pod
redakcją ks. Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Łukasza
Mroza, wydanej przez Wydawnictwo „Czuwajmy”. ■

Międzynarodowa konferencja Media – Biznes – Kultura.
Pomorze 2017 z udziałem przedstawicieli
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII
tekst: Klaudia Cymanow‑Sosin

D

yrekcja i pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komu
nikacji Społecznej UPJPII wzięli udział w międzynaro
dowej konferencji Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2017,
która miała miejsce 12 października br. w Gdańsku. Podczas
dwóch dni poruszone zostały niezwykle interesujące tematy
z zakresu socjologii, filozofii, filologii, politologii, mediów
i biznesu. Eksperci i praktycy spotkali się już po raz piąty
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
oraz w Europejskim Centrum Kultury.

Wybitni profesorowie i młodzi badacze, a także przed
stawiciele biznesu i mediów dzielili się doświadczeniami
na temat jakże bliski problematyce poruszanej w naszym
instytucie: etyki, w tym etyki słowa w życiu publicznym,
w mediach i kulturze, a także innych dziedzinach życia spo
łecznego. Uczestnicy rozmawiali o języku, będącym narzę
dziem wpływu na społeczeństwo, etyce słowa w sytuacjach
politycznych i odpowiedzialności za nie w działaniach bi
znesowych oraz m.in. w public relations. ▶
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W Sali Wystaw Czasowych w Europejskim Centrum
Solidarności przy pl. Solidarności w Gdańsku odbyły się
dwa panele dyskusyjne, obejmujące część konwersatoryj
ną i warsztatową.
Organizatorzy – Instytut Filozofii, Socjologii i Dzien
nikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego i współorganizatorzy –
Europejskie Centrum Solidarności, Zespół Etyki Słowa przy
Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk oraz pa
troni paneli dyskusyjnych – Polskie Stowarzyszenie Public
Relations, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich
„Prom”, Odpowiedzialny Biznes.pl, zadbali, by w spotkaniu
uczestniczyli najlepsi eksperci ze swoich dziedzin. Takie in
terdyscyplinarne spojrzenie jest niezwykle potrzebne w do
bie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami
rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w spo
łeczeństwie. Jak wspominali organizatorzy: „Współczesny
człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt
stwarza ogromne pole do badań środków masowego prze
kazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy
regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak
i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zja
wiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc
nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z za
kresu komunikowania, rewidują – lub przynajmniej uzu
pełniają – dotychczasowe spojrzenie na media”.
Warto wspomnieć, że podczas obrad plenarnych po
ruszano następujące tematy: Etyczność komunikacji a ja
kość kultury to przedmiot wystąpienia prof. dr hab. Jadwigi
Puzyniny (PAN). Zagadnienie związane z etycznym wymia
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rem dziennikarstwa poważnego omówiła prof. dr hab. Iwona
Hofman (UMCS), o Manipulacji medialnej w erze postpo
lityki wypowiadała się prof. dr hab. Teresa Sasińska‑Klas
(UJ), a o Medialnym świecie postprawdy w świetle etyczności
mówił ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII. Potencjał in
formacyjny rafinacji Big Data. Biznes i Media – na ten temat
wypowiedział się prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek (UW),
a o Prawie autorskim wobec dozwolonego użytku i zasadach
etyki w działalności gospodarczej mówił prof. dr hab. Jacek
Sobczak (SWPS) i dr Ksenia Kakareko (UW).
Nasz uniwersytet był także reprezentowany przez
dr Katarzynę Drąg, zastępcę dyrektora Instytutu Dzien
nikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII ds. kształcenia,
która wygłosiła referat zatytułowany Dyskusja o profesjona
lizmie dziennikarskim. Reminiscencje z końca XIX stulecia,
dr Klaudię Cymanow‑Sosin, zastępcę dyrektora Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII ds. pub
lic relations, która poruszyła problematykę języka w refera
cie Etyczne ramy mowy nienawiści – od niestosowności do
agresji oraz ks. dr. hab. Roberta Nęcka, kierownika Katedry
Edukacji Medialnej, który mówił o przedsiębiorczości,
komunikacji bliskości i wzajemnych uwarunkowaniach
w świetle nauczania Kościoła.
Dwudniowy pobyt zaowocował także planami podję
cia współpracy z innymi ośrodkami w zakresie tematyki
etycznej, która – jak się okazało – jest jednym z najmoc
niejszych filarów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UPJPII. ■

Podwawelskie spory o kształt wiary. Wybrane kontrowersje
w teologii współczesnej – sympozjum naukowe
tekst i zdjęcie: ks. Paweł Głowacz

W

dniach 15–16 listopada br. w sali konferencyjnej przy
ul. Bernardyńskiej 3 odbyło się sympozjum naukowe
Podwawelskie spory o kształt wiary. Wybrane kontrowersje
w teologii współczesnej. Zostało ono zorganizowane przez
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uni
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pomysło
dawcą był ks. dr hab. Damian Wąsek. Struktura poszcze
gólnych bloków tematycznych opierała się na zarysowaniu
kontekstu historyczno‑teologicznego oraz wskazaniu punk
tów zapalnych i perspektyw zmian w danym obszarze za
gadnienia. Podsumowaniem każdej z pięciu części były ko
lejne panele dyskusyjne, nierzadko przenoszące się w inne
miejsca spotkań.
Pierwszy dzień obejmował trzy zagadnienia: Rola Tra
dycji w Kościele: ewolucja czy tylko powtórka z historii?, Rola
biskupa w Kościele: pasterz czy tylko zarządca? i Rola zmysłu
wiary wiernych: kształtowanie doktryny czy tylko akcepta
cja katechizmu? Po oficjalnym otwarciu sympozjum przez
ks. prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka – rektora UPJPII dwu
dniową dyskusję nad budzącymi kontrowersje tematami
w Kościele rozpoczął panel poświęcony roli Tradycji, której
moderacją zajął się ks. dr hab. Wojciech Grygiel. Temat zo
stał ukazany z różnych perspektyw: historyczno‑teologicznej
przez ks. dr. hab. Krystiana Kałużę, ukazującej „punkty za
palne” i perspektywy zmian przez ks. prof. dr hab. Tadeusza
Dzidka. Całość zagadnienia podsumował ks. dr Marek Bla
za SJ, wskazując odniesienie do Tradycji na przestrzeni hi
storii oraz w odniesieniu do innych wspólnot Kościoła.

Południowa sesja poświęcona była natomiast roli, jaką
powinien pełnić biskup w Kościele. Nad jej merytorycznym
przebiegiem czuwał ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski.
Tło historyczne ukazał ks. dr hab. Janusz Bujak, natomiast
w kontrze wizję przemian zarysował ks. dr hab. Damian
Wąsek. Refleksję końcową wysnuł o. dr Kasper Kaproń OFM,
poruszając m.in. kwestię kryzysu sakramentu święceń.
Pierwszy dzień zakończyła sesja dotycząca zmysłu wia
ry wiernych Kościoła, poprowadzona przez dr. hab. Marka
Kitę. Na początku głos zabrał ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny,
a kontrowersje podkreślił dr hab. Piotr Sikora. Ostatnim
mówcą był o. dr Wiesław Dawidowski OSA, ukazujący
m.in. znaczenie instynktu wiary.
Drugi dzień w całości poświęcony został świeckim i ich
roli oraz miejscu we wspólnocie Kościoła. Pierwsza z dwóch
części ostatniego dnia sympozjum traktowała o tym, czy
wierni winni być aktywnymi współodpowiedzialnymi, czy
jedynie biernymi odbiorcami nauczania. Moderatorem tej
sesji był Zbigniew Nosowski. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk
wraz z dr Magdaleną Jóźwik zaprezentowali kontekst
historyczno‑teologiczny. Punkty kontrowersyjne uwypu
klił dr hab. Józef Majewski. Słowo podsumowujące wy
głosili proboszczowie: ks. dr Dariusz Raś i ks. dr Janusz
Grześkowiak, którzy podkreślili pastoralne i duszpaster
skie odniesienie do świeckich w perspektywie wspólnot
parafialnych.
Wydarzenia zakończyła dyskusja o miejscu kobiety
w Kościele, którą moderowała dr Joanna Barcik. Dr Monika
Vita Academica 2017 nr 4 (93)
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Waluś rozpoczęła od poruszenia problemu z perspektywy
historyczno‑teologicznej. Dalej kierunki zmian starała się
wyznaczyć dr Joanna Barcik. Na zakończenie obie prele
gentki wraz z dr hab. Anetą Gawkowską oraz dk. Haliną
Radacz z Kościoła Ewangelicko‑Augsburskiego podsu
mowały zagadnienie, podkreślając, że rola kobiet wymaga

w wielu przestrzeniach przemyślenia na nowo i meryto
rycznej dyskusji.
Dwudniową konferencję zakończyło podsumowanie
ks. dr. hab. Damiana Wąska, który wskazał na potrzebę
przestrzeni dialogu w teologii oraz na otwarcie się na to,
czego jeszcze nie wiem. ■

„Jak być szczęśliwym w pomaganiu”
Spotkanie Małopolskiego Klubu Pracowników Socjalnych z s. Małgorzatą Chmielewską
tekst: Katarzyna Wojtanowicz

W

dniu 25 października 2017 roku na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w auli wypeł
nionej po brzegi, odbyło się spotkanie z człowiekiem insty
tucją, „zakonnicą z zasadami”, jak ją nazywają – s. Małgo
rzatą Chmielewską. Siostra podzieliła się z nami refleksją na
temat odnajdywania szczęścia w pomaganiu. Sama szczęście
odnajduje w codziennej relacji z osobami bezdomnymi,
chorymi, niepełnosprawnymi, biednymi. W swoim wystą
pieniu zwróciła uwagę na kilka akcentów:
• Musimy zawsze zadawać sobie pytanie: dlaczego i ko
mu pomagamy?
• W imię czego pomagamy i kim chcemy być w relacji
pomagania?
Dalej s. Małgorzata Chmielewska mówiła, „że towarzy
szenie ludziom wymaga od tych, którzy pomagają, wyobraź
ni miłosierdzia jako klucza do szczęścia. Szczęścia zarówno
pomagającego, jak i tego, któremu pomagamy. Każdy ma
wolną wolę, Bóg dał nam rozum, aby pomagać budować
wzajemne człowieczeństwo. Łatanie świata, miłość wyma
gają wyrzeczenia. Ludzka solidarność wymaga od nas prze
strzegania zasad:
• Nie oceniać człowieka, czy na tę pomoc zasługuje,
czy nie!
• Pomoc człowiekowi to również uświadomienie mu
jego obowiązków!
• Zawracać uwagę na każdy sukces, nawet ten naj
mniejszy!”.

We współczesnym pomaganiu s. Małgorzata odsyła nas
do posłańców, których Bóg stawia na naszej drodze, nie
zapominając o przywołaniu świadectwa wielu świętych,
m.in. św. Marcina, św. Jana Pawła II. Siostra zwróciła rów
nież naszą uwagę na struktury pomocowe, które często ogra
niczają się do obowiązujących standardów, przepisów, co
znacznie spłyca relację pomagania i prowadzi do „pokusy
władzy nad biedakami”. Struktury są ważne, ale nie będzie
my szczęśliwi, jeśli nie wejdziemy w tę relację głębiej. To
dopiero da nam szczęście”.
W spotkaniu wzięli udział pracownicy socjalni mało
polskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządo
wych oraz studenci wraz z wykładowcami UPJPII i kra
kowskich uczelni.
Siostro Małgorzato, jesteśmy zbudowani spotkaniem
z Tobą. Tymi prostymi słowami wzruszyłaś nasze sumie
nia i refleksję nad wyborem naszej drogi do szczęśliwego
pomagania. Szczęśliwego dla nas, ale przede wszystkim dla
tych, do których tą pomoc kierujemy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i za
praszamy do udziału w kolejnych inicjatywach Małopol
skiego Klubu Pracownika Socjalnego. Już w listopadzie
planujemy spotkanie z fundraiserem, dotyczące pozy
skiwania i angażowania środków prywatnych na pomoc
społeczną.

Szanowni Państwo,
Nawiązując do sympozjum charytatywnego zorganizowanego przez pracowników Biblioteki UPJPII w Krakowie na
rzecz Krzysztofa Broszkiewicza, sparaliżowanego w wyniku wypadku drogowego, które odbyło się 31 marca 2017 roku,
zwracamy się z ogromną prośbą o ponowne wsparcie finansowe dla Krzysztofa.
Krzysztof jest podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium
z siedzibą w Bochni, która wspiera jego rehabilitację.
Fundacja z wielkim entuzjazmem włącza się w organizowane na rzecz osób niepełnosprawnych działania, wielokrotnie
sama będąc organizatorem dużych przedsięwzięć. Pracownicy Fundacji to grupa osób, która z bardzo dużym poświęce
niem, życzliwością i otwartością angażuje się w niesienie pomocy osobom potrzebującym.
Każdy, kto zechciałby wesprzeć rehabilitację Krzysztofa, może dokonać wpłaty na jego subkonto w Alior Banku z do
piskiem „Krzysztof Broszkiewicz”.
Alior Bank: 86 2490 0005 0000 4600 5159 4051
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Prośba Krzysztofa o pomoc
Dzień dobry. Mam na imię Krzysztof i mam 22 lata.
16 czerwca 2015 roku uległem ciężkiemu wypadkowi mo
tocyklowemu, w wyniku którego doznałem obrażeń wielo
narządowych: złamania żeber, mostka, uszkodzenia płuc
oraz stłuczenia serca i nerek. Doznałem również złamania
kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, w wyni
ku czego całkowicie straciłem czucie w brzuchu i kończy
nach dolnych. Przed wypadkiem byłem bardzo aktywnym
i udzielającym się społecznie człowiekiem, niestety w chwili
obecnej nie jest możliwe realizowanie moich pasji, ponie
waż na pierwszym miejscu stanęła rehabilitacja oraz marze
nie o powrocie do dawnej sprawności. Od czasu wypadku
przeszedłem trzy ciężkie operacje, po których za każdym
razem musiałem zaczynać wszystko do nowa. Ostatni rok
mojego życia spędziłem we Wrocławiu na codziennej, kilku
godzinnej rehabilitacji, która daje mi szansę na poprawę
mojego stanu zdrowia i samodzielne życie. Niestety koszt
takiej rehabilitacji to ok. 10 tys. miesięcznie, a środki, jaki
mi dysponuję, nie są wystarczające na długotrwałą walkę
o powrót do zdrowia. Na szczęście na mojej drodze poja
wiło się światełko w tunelu i zostałem zakwalifikowany do

leczenia nowatorską metodą, która polega na wszczepieniu
w rdzeń kręgowy płytki stymulującej, której zadaniem jest
stymulacja rdzenia prądem sterowanym z zewnętrznego
pilota. Sygnały wysyłane przez stymulator mają za zadanie
pobudzić rdzeń kręgowy do pracy i symulować sygnały wy
syłane przez mózg u zdrowego człowieka, co ma spowodo
wać napięcie mięśni. W czerwcu tego roku jako pierwszy
w Europie przeszedłem operację wszczepienia opisywanego
przeze mnie stymulatora. Właśnie dlatego, że jest to projekt
naukowy, nie podlega żadnej refundacji i wszystkie koszty
muszę ponosić z własnej kieszeni. Oprócz codziennej reha
bilitacji kilka razy w tygodniu spotykam się z grupą lekarzy
specjalistów na programowanie wszczepionego stymula
tora. Przy każdym spotkaniu odkrywamy coś nowego, co
niejednokrotnie zadziwia nawet lekarzy, ponieważ nikt nie
spodziewał się, że będę w stanie np. selektywnie napinać
mięśnie. Daje mi to niesamowitego kopa do działania i wal
ki o swoją lepszą przyszłość. Mój powrót do zdrowia zależy
od środków finansowych, których niestety brakuje, a zbyt
dużo przeszedłem, by się teraz poddać. Będę wdzięczny za
każdą okazaną pomoc. Pozdrawiam, Krzysztof.
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Fulbright ETA na UPJPII – podsumowanie
tekst, zdjęcia: Tomasz Kniaź

W

roku akademickim 2016/2017
pracownicy Centrum Naukowo
‑Badawczego i Współpracy Między
narodowej podjęli szereg działań zmie
rzających do zwiększenia umiędzyna
rodowienia uczelni. Oprócz podpisania
kolejnych porozumień dwustronnych
i zwiększeniu mobilności studentów
w ramach programu Erasmus+ uda
ło się reaktywować program Fulbright
na naszej uczelni. CNBiWM, ściśle
współpracując z Międzywydziałowym
Studium Języków Obcych, złożyło
wniosek o przyjęcie stypendysty pro
gramu Fulbright English Teaching
Assistant na rok akademicki 2016/2017.
Podstawowym założeniem programu
jest rozwijanie i wzmacnianie współ
pracy naukowej i kulturalnej pomię
dzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
W tym celu przy współpracy z Polsko
‑Amerykańską Komisją Fulbrighta na
polskie uczelnie wysyłani są nauczy
ciele i naukowcy mający za zadanie
nie tylko brać czynny udział w naucza

niu czy badaniach, ale i pełnić funkcję
ambasadorów kultury amerykańskiej.
W przypadku UPJPII pozytywnie roz
patrzony wniosek zaowocował przyjaz
dem pani Madison Harry – absolwent
ki Oklahoma State University (nauki
społeczne, specjalność: historia i geo
grafia) wraz z mężem.
Roczny pobyt Madison Harry na
UPJPII był dla niej niezwykle pracowi
tym okresem. Jednym z działań, w ja
kie stypendystka Fulbright ETA była
zaangażowana, było wspomaganie za
jęć lektoratowych z języka angielskie
go. Zajęcia współprowadzone przez pa
nią Harry cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród studentów
(głównie dziennikarstwa – ze względu
na możliwość debaty i przeglądu me
diów amerykańskich podczas trwa
jącej wtedy kampanii prezydenckiej
w Stanach Zjednoczonych). Zajęcia
konwersacyjne czy debaty odbywały
się również w grupach międzywydzia
łowych. Ćwiczenia z native speakerem

były dużym uatrakcyjnieniem oferty
dydaktycznej, gdyż oprócz standardo
wo realizowanego materiału studenci
mieli też okazję porozmawiać na „luź
ne” tematy oraz poszerzyć swoją wie
dzę o tematy dotyczące kultury USA.
Studenci chcący rozwijać swo
je umiejętności językowe mogli też
skorzystać z takiej możliwości w ra
mach International Club for Students.
Cotygodniowe spotkania tego klubu
dyskusyjnego polegały na konwersa
cjach na zaproponowane przez pro
wadzącego lub wybrane przez studen
tów tematy. Podobną możliwość popra
wienia umiejętności językowych mieli
też pracownicy UPJPII (pracownicy
naukowo‑dydaktyczni i administracyj
ni). Odbywające się co dwa tygodnie
spotkania International Club for Staff
skupiały pracowników chcących rozsze
rzyć zasób swojego słownictwa lub po
pracować nad płynnością wypowiedzi.
Oferta dydaktyczna UPJPII została
także urozmaicona poprzez dwa kur
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sy specjalistyczne prowadzone przez
Madison Harry. Owocem współpra
cy Centrum Naukowo‑Badawczego
i Współpracy Międzynarodowej z In
stytutem Historii WHiDK były kursy

Culture of the USA w semestrze zimo
wym oraz History of the USA w seme
strze letnim. Dużym atutem tych kur
sów była ich elastyczność pozwalają
ca na standardowe ich zaliczenie (jako

Lato w Brukseli
tekst i zdjęcie: Oleksandr Uigeli, „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” (7) 2017

L

ato dla studenta to nie tylko dobra
pora na wypoczynek, ale również
czas, kiedy możemy skorzystać z róż
nych możliwości zdobycia doświadcze
nia zawodowego. Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie, gdzie studiu
ję teologię, daje taką możliwość w ra
mach programu Erasmus+. Chciałbym
krótko przedstawić relację z wyjazdu
do Brukseli w ramach tego programu.
W tym roku zdecydowałem się na
odbycie praktyki w Konferencji Kościo
łów Europejskich w Brukseli. Głównym
powodem mojego zainteresowania tą
organizacją była moja praca doktor
ska związana z dziedziną ekumenizmu.
Konferencja Kościołów Europejskich
już od wielu lat jest platformą, na której
większość Kościołów chrześcijańskich
w Europie współpracuje w dziedzinie
ekumenii1. ▶
1 Warto zauważyć, iż Kościół katolicki nie jest
członkiem organizacji, ale współpracuje w dzie
dzinie ekumenizmu w ramach Rady Konferencji
Episkopatów Europy.
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wykładu monograficznego i zdobycie
odpowiednio 2 i 3 punktów ECTS)
oraz możliwość uczestnictwa jako
wolny słuchacz – w celu podniesienia
kompetencji językowych i/lub kultu
rowych. Uczestnictwo w zajęciach by
ło też świetną okazją do zacieśnienia
wspólnoty akademickiej studentów,
gdyż większość uczestników tych kur
sów stanowili studenci zagraniczni
programu Erasmus+.
Realizacja programu Fulbright ETA
na UPJPII była niewątpliwym sukce
sem i przyczyniła się do umiędzynaro
dowienia uczelni. W przyszłości zespół
CNBiWM będzie również aplikować
w tym oraz innych konkursach progra
mu Fulbright, aby móc zapraszać kolej
nych nauczycieli i naukowców amery
kańskich, którzy podobnie jak Madison
Harry wrócą do USA z cennym do
świadczeniem zawodowym oraz po
zytywnymi wrażeniami z pobytu na
UPJPII, w Krakowie i Polsce. ■

Podczas trwania praktyki moim
głównym zadaniem było opracowanie
wspólnego dokumentu Kościoła kato
lickiego i członków Konferencji Kościo
łów Europejskich pod tytułem Karta
ekumeniczna. Wynikiem tego opraco
wania był raport na temat wypełnienia
przez Kościoły członkowskie ustalo
nych zasad prowadzenia dialogu eku
menicznego w Europie.
Obok pracy nad wspomnianym do
kumentem miałem możliwość uczest
niczyć w konferencji ekumenicznej po
między Kościołami protestanckimi oraz
prawosławnymi na temat przyszłości

Europy, zorganizowanej w Niemczech.
Podczas konferencji brałem udział we
wspólnej modlitwie ekumenicznej.
Odbywając praktyki w Brukseli,
odwiedziłem instytucje Unii Europej
skiej oraz wiele organizacji, przedsta
wiając interesy różnych Kościołów oraz
wspólnot religijnych (Kościoła katolic
kiego, Kościoła ewangelicko‑augsburg
skiego, religijnego towarzystwa przy
jaciół etc.) w Konferencji Kościołów
Europejskich oraz Unii Europejskiej.
W czasie trwania moich prak
tyk w środowisku pracowników Kon
ferencji Kościołów Europejskich za

wsze towarzyszyła mi dobra atmosfe
ra. Każdy pracownik jest traktowany
jako członek jednej wielkiej rodziny
organizacji. Praktyki w Brukseli dały
mi również możliwość podróżowania.
Odwiedziłem wiele ciekawych miejsc
w Belgii i Francji.
Jestem bardzo zadowolony z mo
jego wyjazdu do Brukseli. Zdobyłem
nowe doświadczenie w dziedzinie eku
menii, spotkałem interesujących ludzi,
odwiedziłem wiele różnych miejsc. Po
lecam wszystkim studentom korzysta
nie z możliwości, jakie daje program
Erasmus+. ■

Erasmus+ changing lives, opening minds!
tekst i zdjęcie: Małgorzata Dudek, Ewa Cepil

P

o powrocie ze stypendium w Mediolanie myślałyśmy, że
nasz erazmusowy limit już się wyczerpał. Jak się wkrót
ce okazało, program Erasmus stworzył chętnym możliwość
wyjazdu na każdym stopniu studiów, a nie tylko na jednym,
jak to było jeszcze do niedawna.
Uczelnia, praktyki, praca – pierwszy rok studiów magi
sterskich przemknął jak strzała, a my zastanawiałyśmy się,
jak najlepiej zagospodarować tych kilkanaście studenckich
miesięcy, które nam jeszcze pozostały. Ciekawił nas temat
współpracy międzyuczelnianej w Unii Europejskiej, więc
zgłosiłyśmy się na staż w Centrum Naukowo‑Badawczym

i Współpracy Międzynarodowej UPJPII. Tam dotarło do nas,
jak łatwo nawiązać kontakt z dowolną instytucją zagraniczną.
W międzyczasie, zachęcone opinią znajomego profeso
ra, zdecydowałyśmy, że ostatni semestr naszych studiów
spędzimy na Uniwersytecie w Lublanie. Brak umowy insty
tucjonalnej pomiędzy odpowiednimi wydziałami naszych
uczelni nie stanowił większego problemu. Z pomocą ko
ordynatorów obu uniwersytetów w krótkim czasie udało
nam się dopełnić wszelkich formalności.
Do Lublany zawitałyśmy w połowie lutego, by prze
żyć tam pięć niezapomnianych miesięcy. Już na samym
Vita Academica 2017 nr 4 (93)
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początku ujęło nas życzliwe zainteresowanie Słoweńców,
którzy pomogli nam się zadomowić. Wnet też okazało się,
że łączy nas nie tylko podobna mowa, ale i jeden, słowiań
ski duch…
Poza oczywistymi urokami życia studenckiego Uniwer
sytet w Lublanie zaskoczył nas atrakcyjnością swojej dydak
tycznej oferty. Wybrane przez nas przedmioty prowadzone
były przez wykładowców z różnych stron świata, wymaga
jących, lecz zachęcających do aktywności.

Z wieloma napotkanymi tam osobami nawiązałyśmy
przyjaźnie – wciąż często się widujemy, razem podróżuje
my i wszyscy mamy poczucie, że to dopiero początek cze
goś większego.
Lublana zapadła nam w serca tak bardzo, że za pa
rę dni znów wracamy tam z Erasmusem – tym razem na
staż. Skończyłyśmy już studia, przed nami samo życie…
Będziemy tęsknić za uczelnią, to jasne. Ale jak miło tęsknić
w gronie przyjaciół, w Słowenii! ■

Erasmus+ w rytmie salsy
tekst i zdjęcie: Aleksandra Siurnicka

S

łońce, palmy, piasek, morze, szum
fal, salsa, bachata, flamenco… Te
słowa przychodzą mi do głowy, gdy
myślę o pobycie w Maladze na prakty
kach z programu Erasmus+. Dwa mie
siące w Andaluzji – czy można chcieć
czegoś więcej?
Kilka lat starań o wyjazd nie poszło
na marne. Choć było to też duże wy
zwanie. Pierwszy raz jadę zupełnie sa
ma za granicę, do miejsca, gdzie niko
go nie znam. Czy dam radę? Czy nikt
mnie nie oszuka w sprawie wynajęcia
mieszkania? Czy wystarczy mi pienię
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dzy? Czy nie będę miała problemów
z komunikowaniem się? Te i mnóstwo
innych pytań towarzyszyło mi przed
wyjazdem.
Pobyt w Maladze był przede wszyst
kim konfrontacją z samą sobą, ze swoi
mi słabościami i barierami. Moje miej
sce praktyk, biuro Tribeka Training
Lab S.L.U., dało mi bardzo dużo moż
liwości i pola do działania, co podbu
dowało moją pewność siebie oraz wiarę
we własne możliwości. Między innymi
pomagałam przy spotkaniach z grupa
mi, dokumentacji, zarządzaniu stroną

na Facebooku, robiłam krótkie filmy,
tłumaczyłam, chodziłam na spotka
nia do firm.
Mieszkając w Hiszpanii przez
2 miesiące, poznałam ten kraj w spo
sób, w jaki nie poznałabym go jako
zwykła turystka. Było to zupełnie no
we doświadczenie, które pozwoliło mi
poznać hiszpańską kulturę, ludzi, na
uczyć się języka – po dwóch miesią
cach tam mówię lepiej po hiszpańsku
niż po dwóch latach nauki języka na
uczelni. Nie sposób nie wspomnieć, że
oprócz nauki języka była też… nauka
salsy. Mieszkając w Maladze, nie moż
na nie spróbować swoich sił w tym tań
cu! Najbardziej jednak ze wszystkiego
zachwycili mnie ludzie z ich pozytyw
nym podejściem do życia i życzliwoś
cią okazywaną na każdym kroku.
Wyjazd na praktyki czy stu
dia z programu Erasmus+ to nie tyl
ko nauka nowych rzeczy, nabywanie
umiejętności – to także przygoda ży
cia! Przy okazji wyjazdu spełniłam też
jedno ze swoich marzeń – pojechałam
na Gibraltar, żeby zobaczyć wymarzo
ną Afrykę, choćby z daleka. Na liście
odwiedzonych miejsc znalazły się też
Granada, Sevilla oraz Nerja.
To, czego się nauczyłam, to prze
de wszystkim życie w teraźniejszości.
Niemyślenie o dniu następnym, nie
zamartwianie się przyszłością. Bo to,
co najważniejsze w życiu to właśnie
ŻYCIE, przeżywanie każdej z 86 400
sekund naszego dnia! ■

Studenci
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Warsztaty terenowe
na Roztoczu
tekst i zdjęcia: Sylwia Sotwin, Angelika Nieduziak

W

dniach 9–11 czerwca 2017 roku studenci II roku tury
styki religijnej UPJPII pod kierunkiem wykładowcy
dr. Franciszka Mroza odbyli warsztaty terenowe zatytułowa
ne Geografia pielgrzymowania i turystyki. Miały one na celu
przybliżenie studentom pięknej krainy, jaką jest Roztocze,
w której można uprawiać różne formy turystyki. Mimo krót
kiego czasu wiele z tych form było udziałem uczestników.
Bazą dla warsztatów był ośrodek wczasowy Roztoczanka
w miejscowości Susiec, wybrany przez dr. Franciszka, wielo
krotnie przez niego odwiedzany. Domki letniskowe położo
ne przy urokliwym zalewie wśród drzew sosnowych dodały
przyjemnego klimatu studenckiej wyprawie.
Po zakwaterowaniu popołudniową porą w piątek pierw
szą atrakcją był ośmiokilometrowy spływ kajakiem po
rzece Wieprz – z miejscowości Obrocz do miejscowości
Zwierzyniec. Pomimo że większość studentów debiutowa
ła w tego typu aktywności, był to bardzo udany i radosny
czas. Można było cieszyć oczy przyrodą i pięknym krajo
brazem oraz sprawdzić umiejętność współpracy z drugą
osobą w podwójnych kajakach. Przed powrotem do ośrodka
uczestnicy odwiedzili rezerwat przyrody Nad Tanwią, aby
zobaczyć słynne małe wodospady na rzece Tanwi, zwane
„szumami”, które w 2008 roku zostały przez czytelników
„Rzeczypospolitej” wybrane jednym z „7 Cudów Polskiej
Natury”.
Drugi dzień rozpoczął się nawiedzeniem Sanktuarium
Matki Bożej Krasnobrodzkiej w Krasnobrodzie, w którym
znajduje się niewielkich rozmiarów cudowny wizerunek
Matki Bożej z Dzieciątkiem – pochodzący z XVII wieku
metaloryt wykonany na papierze. W tej samej miejscowo
ści studenci zobaczyli także kaplicę Na Wodzie, uznawaną
za cudowną, usytuowaną nad bijącym źródłem. Według
ludowych przekazów w tym miejscu w 1640 roku Jakubowi
Ruszczykowi miała się objawić Matka Boska.
Kolejnym etapem zwiedzania był Zamość. Najważniej
szym punktem programu był spacer oraz podziwianie re
nesansowej zabudowy na Starym Mieście, które jest wpisa
ne na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ważne było
także odwiedzenie miejsca pamięci – Rotundy Zamojskiej,
będącej Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny. Później była
przerwa na kawę, ciastko lub lody – pogoda była słoneczna.
Z miasta czas było ruszyć na łono natury. Pierwszą ak
tywnością był spływ kajakowy, ponownie na rzece Wieprz,
ale rozpoczęty w Zwierzyńcu, gdzie został ukończony po
przedniego dnia. Następnie w dobrych humorach uczestni
cy przesiedli się na rowery. W Zwierzyńcu zobaczyli kościół
Na Wyspie św. Jana Nepomucena, a następnie w pięknym
otoczeniu Roztoczańskiego Parku Narodowego dojechali
do Florianki – ośrodka hodowli konika polskiego, będące
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go symbolem wspomnianego parku narodowego. Po zrea
lizowaniu przewidzianych na sobotę atrakcji i powrocie do
ośrodka miała miejsce integracja (lub do wyboru oglądanie
piłkarskiego meczu Polskiej Reprezentacji).
Niedziela rozpoczęła się spacerem po lesie nad wo
dospad na rzece Jeleń. Przy okazji udało się zlokalizować
ukrytą skrytkę w grze terenowej o nazwie Geocaching,
w którą można grać na całym świecie. Po wykwaterowa
niu się z ośrodka wyruszono do Tomaszowa Lubelskiego.
Tam uczestniczono we mszy świętej w Sanktuarium Matki
Bożej Tomaszowskiej z cudownym obrazem Matki Boskiej
Szkaplerznej. Kolejnym punktem był Bełżec – niemiecki
nazistowski obóz zagłady działający w roku 1942, w któ
rym życie straciło ponad 600 tysięcy osób. Ogromny po
mnik ofiar obozu zagłady oraz panująca na miejscu cisza
zapadają w pamięć.
Aby nie zabrakło w tym dniu przyrodniczego akcentu,
zarządzono postój w miejscowości Siedliska w celu zobacze
nia rezerwatu Skamieniały Las. Można było dotknąć uni
katów na skalę światową – fragmentów skamieniałych pni
drzew trzeciorzędowych, powstałych 13–14 mln lat temu.

W tej samej miejscowości nawiedzono także kapliczkę Nad
źródłem ze źródełkiem uznawanym za cudowne.
Ostatnią atrakcją warsztatów było zwiedzanie cerkwi
św. Paraskewy w Radrużu, wpisanej na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Wraz z dzwonnicą pochodzi ona
z XVI wieku, należy do najstarszych i najlepiej zachowa
nych obiektów drewnianego budownictwa cerkiewnego na
ziemiach polskich. Obecnie znajduje się w niej muzeum,
a przewodniczka, która oprowadzała studentów – być może
przyszłych przewodników – zrobiła to z taką pasją i profe
sjonalizmem, że tylko dla samej jej osoby warto odwiedzić
to miejsce.
Podsumowując, wszyscy studenci biorący udział w war
sztatach jednogłośnie ocenili ten czas jako udany. Był on
intensywny, pełen niezapomnianych krajobrazów, obco
wania z przyrodą, poznawania miejsc dziedzictwa kulturo
wego, zdobywania nowej wiedzy. Był to także czas zadumy
w miejscach pamięci.
Serdecznie dziękujemy dr. Franciszkowi za przygotowa
nie warsztatów, podzielenie się z nami swoją wiedzą oraz
rozkochanie nas w Roztoczu. ■

Relacje chrześcijańsko‑żydowskie –
refleksje po zakończeniu pierwszego toku studiów
tekst: Łukasz Rzepka

– Co czujesz, kiedy myślisz „Izrael”? – zapytałem ją
podczas pierwszego, a może drugiego zjazdu w module
„Zagłada”. – Hm? – zamyśliła się, a usta zareagowały ra
dośnie. – Nie wiem, jak to nazwać? To tak jakbyś wymawiał
imię drogiej ci osoby. Pojawia się radość i tęsknota, uśmiech
i łza, chociaż teraz, sam wiesz, smutek.
Kilkanaścioro tak bardzo różnych osób spotkało się po
raz pierwszy 19 lutego ubiegłego roku. Nie znali się nawza
jem, nie znali prywatnych motywacji, które spowodowały,
że usiedli razem i zasłuchali się w słowach prowadzącego.
Dopiero wieczorne rozmowy pozwoliły dostrzec bogactwo
osobowości. Baptystka i katolik, biskup i świecki, lekarka
i ekonomistka, fizyk i teolog, polonistka i historyk, dzienni
karz i nauczycielka, muzyk i historyk sztuki, profesor i ma
gister, warszawianka i krakowianin, wrocławianin i koźmi
nianka, Polka i wieloletnia mieszkanka Izraela – spotkali
się, by lepiej poznać nie tylko historię, ale i perspektywy
aktualnych relacji wyznawców obu religii.
Po trzech semestrach pozostały zapisane wykładami
i ćwiczeniami notatniki, kolejne zajęte półki z książkami
i zapchane dyski przenośne, które odkrywać będziemy jesz
cze przez długie miesiące. Dyplom wciąż będzie przypomi
nał o ludziach, którzy nie szczędzili trudu przygotowania
i prowadzenia studiów. W telefonie zostaną zapisane kon
takty i wspólne zdjęcia. Trwalsza jednak ludzka pamięć,
bo z niej trudno będzie wymazać wyjątkowe miejsca, do

których nie moglibyśmy wejść, nie będąc słuchaczami
interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Relacje
chrześcijańsko‑żydowskie.
Trzysemestralne studia przygotowane przez Instytut
Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prowadzone we współ
pracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau,
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, to wyjąt
kowa sposobność do zgłębienia licznych aspektów relacji
chrześcijańsko‑żydowskich. Ale także możliwość poznania
ludzi od lat zaangażowanych w budowanie mostów pomiędzy
wyznawcami obu religii. Wystarczy wspomnieć nazwiska wy
kładowców: bp dr hab. Grzegorz Ryś, ks. prof. dr hab. Łukasz
Kamykowski i dr Joanna Barcik z UPJPII, dr Piotr Setkiewicz
i dr Piotr Trojański z MCEAH, ks. dr Manfred Deselaers
z CDiM, Nili Amit i Piotr Kowalik z Muzeum POLIN,
dr Maciej Kozłowski (były ambasador RP w Izraelu),
dr hab. Michał Galas i dr Alicja Maślak‑Maciejewska z UJ czy
dr hab. Dorota Sula z Muzeum Gross‑Rosen. Poszczególne
moduły (semestry) obejmowały konkretne grupy zagadnień:
(I) Koegzystencja chrześcijan i Żydów od starożytności do
czasów współczesnych, (II) Antysemityzm. Geneza, prze
bieg i konsekwencje Zagłady, (III) Dialog chrześcijańsko
‑żydowski i polsko‑żydowski. ▶
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Dwa tysiące lat historii, tysiąc lat koegzystencji na zie
miach polskich oraz związane z nimi kwestie polityczne
i społeczne to zagadnienia poruszane podczas pierwszego
semestru, które winny zainteresować nie tylko sympaty
ków kultury i tradycji żydowskiej. Nie sposób jednak ich
zrozumieć bez filozoficzno‑teologicznego kontekstu, które
mu podczas kolejnych zjazdów również poświęcono wiele
uwagi. Odkrywając korzenie historyczne wzajemnych re
lacji, wielu z nas pragnęło poznać judaizm klasyczny, teks
ty i tradycje judaizmu, by dzięki temu pełniej spojrzeć na
obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej, zarówno
dawniej, jak i dziś. Wielowiekowa wędrówka zaprowadziła
nas na próg XX wieku. Zajęcia podczas kolejnego, drugiego
modułu odbywały się na terenie byłego niemieckiego obo
zu koncentracyjnego Auschwitz‑Birkenau oraz w Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Mnogość zagadnień
poruszanych podczas zajęć długo wybrzmiewała w naszych
wieczornych rozmowach. Jak o nich zapomnieć, kiedy po
godzinach wykładów, zajęć studyjnych zasypiasz w budynku
Administratury lub Komendantury SS przy krematorium
nr I? Myśli wielokrotnie wracały do ostatecznego rozwią
zania kwestii żydowskiej, sytuacji kobiet i dzieci w obozie,
eksperymentów pseudomedycznych, załogi SS z Rudolfem
Hössem, komór, cyklonu, pieców, ale również wielu kwestii
wojennych, jak np. reakcji rządów państw alianckich wobec
zagłady czy losów jeńców wojennych. Dla wielu słuchaczy
chociażby hasłowo wspomniane: „Klisze pamięci”, podobo
zy, Brzezinka, pracownia rekonstrukcji, oryginalne drzwi
krematorium w szklanej gablocie przywołają tamten czas,
dla pozostałych niech będą egzemplifikacją. Czego? Nie go
dzi się chyba napisać „przedmiotu zajęć”, może właściwsze
byłoby określenie „zachowanego doświadczenia”?
Wielokrotnie pojawiały się pytania: Gdzie był Bóg?
Dlaczego na to pozwolił? Czy Żydzi przestali być Jego
narodem wybranym? Czy to kara za odrzucenie Jezusa?
Wjątkowo trudno było znaleźć na nie odpowiedź, gdy po
zamknięciu obozu dla turystów, w zupełnej ciszy i ciemnoś
ci wracaliśmy na odpoczynek. W głowie rezonowała odpo
wiedź Elego Wiesela: „[…] jest tu, wisi na tej szubienicy”.
A mimo to, w mroku niewyobrażalnego cierpienia ofiar
i bestialstwa oprawców odkrywaliśmy świadectwa wiary
i heroiczne postawy więźniów. Próby religijnej interpretacji
doświadczenia Auschwitz, bez względu na przynależność
etniczną, ukazywały różnorodność postaw – od jednoznacz
nej i definitywnej śmierci Boga poprzez teologię odrzuce
nia Izraela po cierpiąego i zakrywającego swoje strapione
oblicze Stworzyciela.
Kiedy z kolejnymi zjazdami stawaliśmy się jeszcze moc
niej uwrażliwieni w sprawach Szoah, antysemityzmu, wresz
cie aktualnych relacji chrześcijańsko‑żydowskich, widzie
liśmy potrzebę właściwej metodyki nauczania o historii
Żydów, na rzecz Holokaustu, o możliwościach, które daje
wzajemne ubogacenie. Ugruntowana wiedza na temat sy
jonizmu i genezy państwa Izraela, judaizmu współczesnego
i jego problemów, a także świadomość aktualnej nauki kato
lickiej i współczesnych stosunków polsko‑żydowskich po
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zwalają na przełamanie nagromadzonych oporów i uprze
dzeń. Również tym zagadnieniom był poświęcony ostatni
moduł – „Dialog”, podczas którego, podobnie jak w pierw
szym semestrze, jeden ze zjazdów spędziliśmy w Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN. W tym semestrze uczestni
czyliśmy również w kolacji szabatowej w Jewish Community
Centre (JCC) w Krakowie, które swoją gościnnością zachwy
ciło nas podczas jednego ze zjazdów. Była to również wyjąt
kowa okazja do spotkania i rozmowy z Zofią Radzikowską
(z domu Melcer), ocaloną z Zagłady.
– Będziesz na zakończeniu? – zapytałem esemesowo na
kilka dni przed 1 lipca 2017 roku. – Będę. To już napraw
dę koniec… Widzimy się przed wykładem? – odpisała po
kilkunastu minutach.
U progu wakacji, na kilka godzin przed koncertem
Szalom na Szerokiej w ramach 27. Festiwalu Kultury Ży
dowskiej, w Zamku w Przegorzałach, gdzie mieści się
m.in. Centrum Badań Holokaustu UJ, wysłuchaliśmy wykła
du prof. Jana Grabowskiego Miejsca Holokaustu w polskiej
polityce historycznej. Następnie udaliśmy się na krakowski
Kazimierz, gdzie w towarzystwie organizatorów, przedsta
wicieli wykładowców oraz szanownych gości z przewod
niczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
Tadeuszem Jakubowiczem na czele, miało miejsce uroczyste
zakończenie pierwszego toku studiów oraz wręczenie dyplo
mów. Ksiądz prof. dr hab. Łukasz Kamykowski podziękował
wszystkim wykładowcom za trud włożony w przygotowanie
bogatego programu, a uczestnikom gratulował wytrwałości.
I nie zdziwił nas głos, który delikatnie się łamał. Te kilkana
ście wspólnych miesięcy pokazało, że ludzie zgromadzeni
wokół wspólnej idei, dążący do jednego celu mimo różno
rodności obranych dróg, a wreszcie zgromadzeni w jedno
imię, stają się sobie bardzo bliscy.
Studia na kierunku Relacje chrześcijańsko‑żydowskie to
wspaniała możliwość zdobycia wiedzy oraz doświadczeń.
Dlatego w imieniu absolwentów pierwszego toku serdecz
nie zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertą studiów.
Szczególnie zachęcamy pracowników mediów oraz insty
tucji kultury, przewodników muzealnych i grup turystycz
nych, pracowników wszelkich instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi oraz pro
wadzeniem dialogu międzykulturowego i międzyreligijne
go, nauczycieli przedmiotów humanistycznych, katechetów
(świeckich i duchownych), ale także wszystkich zaintereso
wanych judaizmem i relacjami z Żydami, zwłaszcza w dia
sporze (w tym w Polsce) i w państwie Izrael.
– A może po prostu sparafrazuj Sołowjowa. Wiesz, ten
fragment, gdzie pisał, że „wzajemne zbliżenie chrześci
jan i żydów będzie realizowaniem planów Bożych wobec
nas, jeśli chrześcijanie będą stawali się dzięki niemu peł
niej chrześcijanami, a żydzi – pełniej żydami” – napisała
na chwilę przed początkiem szabatu.
Więcej informacji nt. studiów podyplomowych Relacje
chrześcijańsko‑żydowskie na stronie kosciolwdialogu.upjp2.
edu.pl oraz na fb.com/kosciolwdialogu. ■

Objazd zabytkoznawczy – północna część Bawarii
tekst: Anna Makarczyk
zdjęcia: IHSiK

W

tym roku studenci Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zawitali do historycznych krain południowych Niemiec:
Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken i Oberpfalz. Ten
piękny region przywitał nas szeroko rozlanym Dunajem, po
lami żółtego rzepaku oraz wietrzną aurą. Nie przeszkodziło
to jednak małej grupce studentów, wspieranych przez grono
wykładowców, w zwiedzaniu i poznawaniu wielu wspania
łych zabytków tych okolic.
Na naszym szlaku objazdowym zwiedziliśmy piękne
średniowieczne katedry w najważniejszych miastach re
gionu, na czele z Ratyzboną, Norymbergą i Bambergiem.
Mogliśmy podziwiać także zespoły klasztorne – pobene
dyktyński w Michelfeld oraz cysterski w Ebrach, w których
wciąż czuć ducha minionych wieków. Wykwintność kamie
niarki, precyzja snycerki oraz delikatność nastaw ołtarzo
wych każdego dnia rozbudzały ciekawość i podziw dla na

szych zachodnich sąsiadów. To właśnie z Niemiec przybył do
Krakowa niezwykły artysta – Wit Stwosz. Znamy go oczywi
ście z realizacji rzeźbionego ołtarza głównego z Zaśnięciem
NMP w kościele Mariackim. Pracę nad nim rozpoczął do
kładnie 540 lat temu. Na terenie Bawarii mogliśmy zetknąć
się także z innymi dziełami mistrza. W prezbiterium kościo
ła św. Wawrzyńca w Norymberdze znajduje się przepiękne
Pozdrowienie anielskie otoczone wieńcem róż, a w katedrze
w Bambergu w jednej z naw bocznych – niezwykłej uro
dy tryptyk z Bożym Narodzeniem. Okolony dawnymi mu
rami miejskimi Rothenburg ob der Tauber oczarował nas
nie tylko wspaniałym ołtarzem Świętej Krwi, którego au
torem jest frankoński rzeźbiarz Tilman Riemenschneider,
ale także wąskimi uliczkami z fachwerkowymi kamienica
mi szczytowymi. Wśród uczestników dało się słyszeć liczne
zachwyty nie tylko nad urodą średniowiecznego miastecz
ka, ale także nad smakiem tradycyjnych Schneeballen. Są
Vita Academica 2017 nr 4 (93)

85

Studenci

to kule upieczone z pasków kruchego ciasta i oprószone
cukrem pudrem lub polane czekoladą. Wśród zabytków
z epoki nowożytnej warto wspomnieć liczne realizacje bra
ci Asamów – architektów i dekoratorów przełomu baroku
i rokoka. Cosmas Damian i Egid Quirin mamili nasze oczy
iluzjonistycznymi malowidłami na sklepieniach i zapraszali
do udziału we wspaniałym theatrum kulisowych ołtarzy
w Weltenburgu, Rohr i Ingolstadt. Również i gusta miłoś
ników monumentalnej architektury zostały zaspokojone
najwspanialszą realizacją architekta Leona von Klenzego.
Mowa oczywiście o Walhalli w Donaustauf – świątyni
sławy wielkich narodu niemieckiego, ufundowanej przez
króla Bawarii Ludwika I Wittelsbacha. Wśród licznych
zwiedzonych obiektów nie zabrakło także Germanisches
Nationalmuseum w Norymberdze. Udało się nam zoba
czyć broszę w kształcie orła z Domagnano, oprawę Złotego
Kodeksu z Echternach, rzeźby Mistrza H. L. ukazujące
dwóch świętych Janów, portret Marcina Lutra pędzla Lucasa
Cranacha Starszego, autoportret Ernsta Ludwiga Kirchnera
i wiele, wiele innych. Podczas objazdu zawitaliśmy także do
pałacu Seehof i Weißenstein w Pommersfelden, gdzie w am
filadowych salach oglądaliśmy wielką kolekcję malarstwa
wielkich mistrzów, wśród których nie zabrakło Petera Paula
Rubensa i Albrechta Dürera. Oba założenia pałacowe mia
ły także ogrody, jednak najwspanialszym założeniem par
kowym okazał się Ermitaż w Bayreuth: wewnętrzne groty,
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rozbudowane fontanny, sentymentalne budowle i bajkowa
oranżeria, w której centrum znajduje się świątynia słońca.
Jej ściany zdobią różnokolorowe kamienie, a wieńczy złoty
powóz greckiego boga Apolla zaprzężony w cztery rącze
rumaki. Wśród licznych spacerów nie zabrakło także ob
cowania z florą i fauną oraz czasu spędzonego wspólnie
na przysłowiowych kawie i ciastku, co uczyniło ten objazd
jeszcze cenniejszym.
Wyrażamy serdeczną radość i wdzięczność za zorgani
zowanie tak wspaniałego objazdu naukowego. Największe
słowa uznania należą się oczywiście naszemu opiekunowi
ks. dr. hab. Dariuszowi Taborowi CR, prof. UPJPII; który
zajął się organizacją całości objazdu, byśmy mieli nie tyl
ko co zobaczyć, ale także gdzie się wyspać i co zjeść, by
nabrać sił do dalszego zwiedzania. To dzięki uprzejmości
księży ze zgromadzenia zmartwychwstańców w Auerbach
in der Oberpfalz mogliśmy także po całonocnej podró
ży z Krakowa chwilę odpocząć i spróbować lokalnej piz
zy z najróżniejszymi dodatkami. Podziękowania należą się
także dr. Józefowi Wrońskiemu, dzięki któremu żadne słowo
w języku niemieckim nie było dla nas obce, oraz dr Barbarze
Ciciorze, dzięki której każda zagadka z dziedziny historii
sztuki otrzymywała swoją odpowiedź, a każdy dzień upły
wał w przemiłej atmosferze pełnej radości ze wspólnie spę
dzonego czasu i nabytej wiedzy. ■

Święto ulicy
Kanoniczej
tekst: Katarzyna Bogacz
zdjęcia: Krzysztof Mleczko

N

ieco szkoda, że pogoda nie dopi
sała, bo na pewno jeszcze większej
liczbie osób zechciałoby się wyjść z do
mu, ale i tak nie popsuło nam to szy
ków, gdyż gdzie jest taki ogrom entu
zjazmu, tam wszystko musi się udać!
A zapewniam, że tak było w przypadku
Święta Dzielnicy I w Krakowie, które
go częścią było Święto ulicy Kanoniczej
17 września 2017 roku.
Jego współorganizatorami by
ły krakowskie instytucje kultury oraz
Rada Dzielnicy I – Stare Miasto.
Czynny udział w przygotowaniu te
go święta wziął Samorząd Studencki
UPJPII, którego członkowie pomi
mo trwających wakacji ochoczo sta
wili się na ul. Kanoniczej 9 oraz
ul. Kanoniczej 25, gdzie mieszczą się
uniwersyteckie wydziały i rektorat.
Wychowankowie UPJPII umilali czas
w szczególności najmłodszym uczest

nikom święta, animując różne zabawy.
Dzieci same zaskakiwały swoimi talen
tami, m.in. strzelając z łuku czy kon
struując nietypowe budowle z klocków.
Nie tylko najmłodsi mogli znaleźć coś
dla siebie – studenci mieli specjalnie
przygotowane na tę okazję stoiska i wy
posażeni w uniwersyteckie gadżety, ta
kie jak długopisy, notesy, zakładki z za
pałem promowali swoją uczelnię. Na

pewno nikt nie żałował, że tego dżdży
stego dnia wyruszył z domu. Było to
wyraźnie wyczuwalne w miłej, przyja
cielskiej atmosferze. Szczególnie wyra
ziście mówiły o tym rozradowane buzie
dzieci, a i rozmowy z entuzjastycznie
nastawionymi do swej misji promowa
nia uczelni i zarażania swoją radością
studentami wywoływały serdeczny
uśmiech na każdej twarzy. ■
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Pierwszy integracyjny rajd dla studentów UPJPII
tekst: Piotr Wilk
zdjęcie: Izabela Witek

spacer po górach, gdy temperatura sięga
Jesienny
25 stopni Celsjusza, to wymarzony czas na weekendo

wy odpoczynek. Świeże powietrze, poczucie wewnętrz
nego wyzwolenia i chwila zapomnienia o codziennych
obowiązkach. W dodatku wspaniała atmosfera i doboro
we towarzystwo.
Takiej okazji nie mogli zmarnować studenci Uniwersy
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy 14 paź
dziernika br. wyruszyli w Pierwszy Integracyjny Rajd dla
Studentów UPJPII na górę Lubogoszcz. Na czele wyprawy
stał niezawodny Samorząd Studentów UPJPII – inicja
tor wydarzenia, który zadbał zarówno o bezpieczeństwo
uczestników, jak i o organizację oraz wszelkie atrakcje.

Dwukilometrowe podejście, ognisko, spacer po lesie,
zabawa taneczna. Wszystko przedzielone wyśmienitymi po
siłkami. Pamiątkowe zdjęcia oraz wielka satysfakcja z wnie
sienia na szczyt uniwersyteckiej flagi. Ponadto mecz piłki
nożnej i siatkówki. Gra w karty i długie rozmowy przy czy
stym górskim powietrzu. Ogromna radość i chęć powrotu,
a może nawet próba odnalezienia siebie, bo – jak mawiał
św. Jan Paweł II – „Kto chce naprawdę odnaleźć samego sie
bie, musi nauczyć się obcowania z przyrodą, bo oczarowanie
jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontempla
cji”. Tak w skrócie można opisać ten piękny czas spędzony
podczas Pierwszego Studenckiego Rajdu Integracyjnego.
Pierwszego, lecz nie ostatniego! ■

Studenci z wizytą w kinie
tekst: Martyna Kopeć

W

dniu 23 listopada 2017 roku studenci UPJP2 wy
brali się do Krakowskiego Centrum Kinowego ARS.
Dzięki życzliwości Samorządu Studenckiego mieli okazję
zobaczyć na dużym ekranie jeden z największych ostatnich
przebojów kin włoskich, produkcję Dobrze się kłamie w mi
łym towarzystwie. Film w reżyserii Paolo Genovese z 2016
roku zdobył uznanie widowni na całym świecie, zbiera
jąc przy tym ogrom nagród. W głównych rolach wystąpili
m.in. Marco Giallini, Katarzyna Smutniak i Alba Rohr
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wacher. Komediodramat opowiadał o kolacji siedmiorga
przyjaciół, którzy w ciągu jednego wieczoru postanowili
dzielić się ze sobą treścią każdego otrzymanego esemesa
i i e‑maila. Z czasem niewinna zabawa wymknęła się spod
kontroli. Produkcja przypadła do gustu naszym studentom,
którzy po zakończonym seansie wymieniali się opiniami
i przemyśleniami. Wyjście to było dla nich strzałem w dzie
siątką i niewątpliwie czekają na podobne inicjatywy. ■

„Traditio. Przestrzeń
Cywilizacji Łacińskiej”
Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy do lektury czasopisma „Traditio”, które porusza zagad
nienia szeroko rozumianej kultury łacińskiej. Pragniemy odkrywać i pro
mować dorobek kultury europejskiej; afirmować wartości takie, jak: pa
triotyzm, chrześcijaństwo, rodzina, nauka, kultura, język.
Jeżeli chcesz nam w tym pomóc, masz ciekawe pomysły i chęć roz
wijania swojego warsztatu pisarskiego, zapraszamy Cię na nasze łamy.
Spotkasz tu interesujących, twórczych ludzi, poszerzysz swoje hory
zonty. Redakcję „Traditio” w dużej części tworzą osoby ze środowiska
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także absolwenci,
studenci, doktoranci i wykładowcy innych uczelni. Współpraca z nami
może i dla Ciebie okazać się ciekawą przygodą intelektualną. Zapraszamy
do współtworzenia naszego projektu.
Wojciech Olejnik, Dorota Kumorek
(twórcy i redaktorzy „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”)
Szanowni Czytelnicy!
Siódme wydanie czasopisma podejmuje między innymi temat człowieka jako istoty czasowej. Będąc osobami ludz
kimi, jesteśmy nieukończeni, możemy wzrastać, „stawać się” i dążyć do pełni. Nasz rozwój dokonuje się etapowo – za
tem wspominamy o czasie – zarówno teraźniejszym, jak minionym, w którym narodziła się niejedna kultywowana do
dzisiaj szlachetna tradycja. Jednakowo w tekstach bieżącego numeru przypominamy o jutrze, które – jak mawiał Jan
Paweł II – „zaczyna się już dziś”. Nie mniej człowiekowi naszych czasów zarzuca się wypieranie wartości, które w jego
mniemaniu już nie odpowiadają aktualnym potrzebom. Uchylanie się od skutków przyjęcia odpowiedzialności, lekcewa
żenie konsekwencji swoich czynów, uległość ideałowi wygodnego urządzenia się w „małej stabilizacji”… Czy naprawdę
tacy jesteśmy, staliśmy się, byliśmy?
Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
tekst: Małgorzata Kremer
zdjęcie: Teresa Partyka

26

października 2017 roku w kaplicy uniwersyteckiej
została odprawiona msza święta otwierająca kolej
ny rok studiów na UTW. Najliczniejszą grupę stanowili
studenci pierwszego roku, którzy po zakończeniu mszy św.
odebrali z rąk księdza rektora indeksy, dokumentując ten
moment licznie wykonywanymi zdjęciami. Ciekawa była
uwaga ks. prof. Jana Dziedzica dotycząca znaczenia in
deksu dla nas, seniorów – poprzez zapis wykładów sta
nowi on dokumentację zdobywanej wiedzy, a początkiem
mądrości jest bojaźń Boża. To także dowód budowania
relacji między studentami, podkreślający również chęć
ciągłego rozwoju – wypłyń na głębię, nie lękaj się przyjąć
z odwagą jutra.

Na inauguracji obecna była najstarsza studentka UTW,
pani Barbara Swolkień, która wkrótce obchodzić będzie 99
urodziny.
Mszy świętej w intencji studentów i o pomyślny prze
bieg studiów przez wstawiennictwo Matki Bożej Różań
cowej i świętego patrona uczelni przewodniczył rektor
ks. prof. Wojciech Zyzak, który we wprowadzeniu przy
pomniał list do seniorów Jana Pawła II, w którym autor
podkreślał, że ciągłe pogłębianie wiedzy nadaje sens ży
ciu. Celebrans, przywołując oglądany kiedyś obraz, uzmy
słowił nam, osobom starszym, że człowiek, mając za sobą
doświadczenie przeszłości i korzystając z jego bogactwa
w teraźniejszości, może odważnie kształtować przyszłość. ▶
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Współkoncelebransami byli ks. Jan Dziedzic, ks. Andrzej
Lichosyt – kanclerz UPJPII, ks. Roman Bogacz i ks. Grze
gorz Wąchol. Oprawę liturgii przygotowali seniorzy oraz
chór UTW.
Ksiądz Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologii,
nawiązując w homilii do Ewangelii mówiącej o wnoszo
nym przez Chrystusa rozłamie między najbliższymi, uka
zał, gdzie tkwi źródło konfliktu. Nie jest nim Jezus, który
przynosi zawsze pokój, ale szatan uzurpujący sobie władzę
nad światem i skłaniający człowieka do grzechu. Stąd oręż
w postaci spowiedzi świętej, która intronizuje Jezusa i Jego
wolę w nas i umożliwia rozpalanie się ognia Ducha Świętego,
bo jest on darem Miłości. Mamy rozniecać w sobie otrzy
many od Boga charyzmat, zgłębiać Ewangelię, rozkochać się
w teologii, by mieć w sobie pokój wewnętrzny. Bóg stworzył
każdego z nas z miłości, jesteśmy zdolni do kochania, bo
wiemy, że jesteśmy kochani.

Nowy rok studiów ma nieść nadzieję, że Bóg wzbudzi
apostołów, da nowy powiew Ducha, by odświeżyć świat.
Musimy pamiętać, że męka i cierpienie Jezusa stały się klu
czem do domu Ojca i my możemy, poprzez ofiarowanie sie
bie Bogu, dołączyć do tej drogi i mieć udział w zbawianiu
świata. Tu mamy upatrywać sens naszych lat. Dziękujemy
za takie wskazania.
Po mszy świętej nasz opiekun ks. Jan, dziękując cele
bransom za dar modlitwy, a kaznodziei za wygłoszone sło
wo, wyraził pragnienie, by ks. prof. Roman Bogacz rów
nież w tym roku znalazł czas na podjęcie wykładów dla
studentów UTW. Następnie przedstawił stan liczebny po
szczególnych roczników UTW, informując o prowadzonych
kursach, planowanych pielgrzymkach, akcjach charytatyw
nych, poszerzeniu strony internetowej i zamiarze utworze
nia Instytutu Naukowego UTW. ■

Sukcesy

Profesor Małgorzata Duda członkiem Zespołu Monitorującego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji
Warto przypomnieć, że również w tym roku prof. Małgo
rzata Duda została powołana na członka Rady do spraw
Polityki Senioralnej przy Minister Rodziny, Pracy i Polityki
90

Społecznej. Została także uhonorowana dyplomem „Anioła
Interwencji Kryzysowej”, nadanym przez dyrektora Ośrodka
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. ■

Ksiądz Michał Drożdż delegatem biskupa tarnowskiego
do spraw mediów
tekst: dr Klaudia Cymanow‑Sosin
zdjęcia:IDiKS

K

siądz prof. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dzien
nikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie
jako specjalista z zakresu nauk o mediach oraz wybitny
badacz etyki w mediach został mianowany przez ks. bp.
Andrzeja Jeża delegatem do spraw mediów.
W obszarze jego zainteresowania będą konsultacje w za
kresie współpracy z mediami, wykorzystania mediów do
celów ewangelizacyjnych, pomocy i troski o kompetencje
medialne oraz duchowość w pracy medialnej i odbiorze me

diów, a także opiniowanie jakości działań ewangelizacyjnych
w mediach diecezjalnych.
Jak donosiły media, powodem takiego wyboru był prze
de wszystkim fakt, że ks. prof. Michał Drożdż jest teologiem,
filozofem i cenionym medioznawcą, a także autorem wielu
publikacji z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii
mediów i etyki mediów. Niedawno został także konsultorem
Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. Docenione
zostało także to, iż był współzałożycielem i jednym z wi
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cedyrektorów Radia RDN Małopolska, ówczesnego Radia
Dobra Nowina, a obecnie jest szefem rady programowej tej
rozgłośni diecezjalnej.
Biskup tarnowski Andrzej Jeż powołał Diecezjalną Radę
ds. Mediów, którą tworzą duchowni i świeccy. Do jej zadań
będzie należało m.in. wzmocnienie ewangelizacji przez no
we media, koordynacja współpracy promocyjnej i ewan
gelizacyjnej, koordynacja i wymiana informacji pomiędzy
mediami, stworzenie płaszczyzny współpracy mediów oraz
koordynacja obsługi medialnej.
– To gremium współpracy – mówi ks. Michał Drożdż,
prof. UPJPII, delegat biskupa diecezjalnego ds. mediów
i przewodniczący Rady. I dodaje: – Diecezja tarnowska dys

ponuje ogromnym potencjałem mediów. Myślę, że możemy
się chwalić w Polsce i możemy być z tego również dumni,
że mamy wielorakie media. Rozwijają się one i dlatego po
trzeba pewnej płaszczyzny współpracy, żeby m.in. wspierać
się w działaniach informacyjnych i promocyjnych.
W Radzie, która ma się spotykać cyklicznie, znaleźli się
dyrektorzy mediów diecezjalnych, a także świeccy, którzy
m.in. angażują się w media parafialne i internetowe. Jedną
z takich osób jest red. Bernadeta Cich, która jest pracowni
kiem IDIKS UPJPII. – To spojrzenie z młodej perspektywy
pozwoli nam zobaczyć również postulaty, życzenia, ocze
kiwania ludzi młodych wobec działań ewangelizacyjnych
w świecie mediów – podkreślił mianowany delegat. ■

Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym –
pracownicy UPJPII we władzach największej i najstarszej
dziennikarskiej organizacji zawodowej

C

złonkiem Głównej Komisji Rewizyjnej został dr hab. Krzysztof Gurba, a członkiem Naczelnego Sądu Dziennikar
skiego SDP ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII. Co więcej, cztery inne osoby z Krakowa, które weszły w skład
nowych władz Stowarzyszenia, są także związane z naszą uczelnią jako byli lub obecni wykładowcy. W Zarządzie Głównym
znaleźli się: Witold Gadowski, Piotr Legutko i Mariusz Pilis, a w Naczelnym Sądzie Dziennikarskim Miłosz Kluba. ■

Ojciec Jarosław Kupczak nominowany
do nagrody Totus Tuus

N

agrody Totus Tuus przyznawane są osobom i instytucjom, które przyczyniają się do promowania nauczania św. Jana
Pawła II. W kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” nagroda przypadła Progimnazjum im. Jana
Pawła II w Wilnie za „wyjątkową aktywność i organizację procesu dydaktyczno‑wychowawczego, w szczególny sposób
przyczyniającego się do upowszechniania nauczania św. Jana Pawła II na Wileńszczyźnie”. Osobą nominowaną do nagrody,
obok Hanny Suchockiej, byłej premier, w latach 2001–2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej,
był także dominikanin o. Jarosław Kupczak (wykładowca UPJPII, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale
Teologicznym, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII, popularyzator myśli św. Jana Pawła II). ■

Spółdzielnia Socjalna Równość laureatką nagrody
„Lodołamacze 2017”
tekst: Teresa Misina
zdjęcia: Grzegorz Jakubowski

„Lodołamacze” to ludzie, firmy, instytucje, które angażują
się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Udowadniają, że
niepełnosprawność nie staje na przeszkodzie bycia doskona
łym pracownikiem, a człowiek nią dotknięty może w rów
nym stopniu przyczyniać się do sukcesów firmy.
„To dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt być wybra
nym przez Kapitułę Etapu Ogólnopolskiego jako zwycięzca
92

Kategorii Zdrowa Firma w XII Konkursie Lodołamacze 2017.
Stworzyliśmy firmę, podmiot ekonomii społecznej, która
nie tylko jest miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych i specjalistów – są jej współwłaścicielami,
równocześnie zatrudniając kolejnych pracowników – nie
tylko niepełnosprawnych. To nagroda za dobre relacje, za
współpracę w zespole, za wzajemne wsparcie, za normal

ność. Duma, która nas rozpiera – równocześnie skłania do
jeszcze większej pracy i odpowiedzialności za przyszłość
dzieła, jakim jest Spółdzielnia.
Ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowań kieru
jemy do osób i instytucji, które są obecne na naszej drodze
w sposób nieprzerwany od 2013 roku. Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II może być szczególnie dumny, gdyż od początku
stworzył nam warunki do powołania i rozwoju Spółdzielni.

Za wsparcie Spółdzielni został wyróżniony w 2014 roku
w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecz
nej w kategorii firma wspierająca rozwój podmiotów ekono
mii społecznej. Dzisiaj możemy zaryzykować stwierdzenie,
że jesteśmy jedynym takim modelem współpracy w Polsce:
przedsiębiorstwo społeczne w uczelni wyższej – w UPJPII.
W imieniu naszego zespołu serdecznie dziękuję za życz
liwość, wsparcie i dobro, które nas spotyka”. ■

Studenci IDiKS UPJPII
wyróżnieni na 24. PIK‑u
zdjęcie: IDiKS

G

ratulujemy naszym studentom wspaniałej nagrody.
Program tworzony przez studentów UPJPII, zatytuło
wany „Wielkie Nieba” otrzymał wyróżnienie w Konkursie
Produkcji Regionalnych TVP – PIK w Katowicach w kate
gorii Program Publicystyczny. Był to jedyny program wy
różniony w tej kategorii!
Szczególne podziękowania należą się kolejno: dyrek
cji i pracownikom oraz studentom Instytutu Dziennikar
stwa i Komunikacji Społecznej UPJP2, JP2TV, TVP3 Kra
ków i Redakcja Audycji Katolickich TVP.
18 listopada br. podczas Gali PiK TVP w Katowicach
dr Paulina Guzik i Urszula Drukała (TVP3) wraz z repre
zentacją studentów UPJPII odebrali nagrodę. „Otrzymana
nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Czujemy
satysfakcję i dumę, ciesząc się, że nasza praca została zauwa
żona i doceniona podczas 24. Przeglądu i Konkursu Dzien
nikarskiego Ośrodków Terenowych Telewizji Polskiej” – po
wiedziała Sylwia Micyk, studentka IDiKS UPJPII.
Więcej o satysfakcji, która stała się ich udziałem, w ko
lejnym numerze czasopisma „Vita Academica”. ■
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Prezentacja książki Młodość – projekt życia
z przedmową dyrektora IDIKS UPJPII
tekst: dr Klaudia Cymanow-Sosin
zdjęcia: IDiKS

K

siądz kard. Stanisław Dziwisz, ks. dr hab. Michał Drożdż
i młodzież zaangażowana w ŚDM zaprezentowali nową,
wspaniałą książkę. „Po ŚDM najważniejsza jest odpowiedź
na pytanie, czy i jak nasza młodzież zaangażuje swoją mło
dość w przyszłość społeczeństwa i świata”, mówił ksiądz
kardynał, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie ŚDM
w Krakowie.
Podczas spotkania przedstawiono książkę, w której
znalazły się 23 historie uczestników Dni Młodzieży z ca
łej Polski.
Jak podkreślają organizatorzy, otwierający spotkanie
kard. Dziwisz wspomniał, że podczas ŚDM w Krakowie
młodzież wróciła do modlitwy i radości głoszenia Ewangelii.
„Książka jest zachętą do zaangażowania w życie Kościoła,
spotkania z drugim człowiekiem oraz inspiracją do zmiany
życia. Jest to publikacja, która dzięki atrakcyjnemu layoutowi
przypomina projekt realizowany w kluczu działania, budo
wania relacji i wspólnoty. Jest również propozycją dla osób
już zaangażowanych, by dzielić się swoim doświadczeniem
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z innymi”. Jedna z redaktorek książki, Zofia Świerczyńska,
opisywała, jak zostały zebrane świadectwa. „Zaprosiliśmy
młodych do podzielenia się swoją historią. Odpowiedziało
ponad 100 osób z całej Polski. Wybraliśmy 23 świadectwa
w kluczu różnorodności – jak różne były przeżycia w czasie
ŚDM, jak różni ludzie przeżywali przemianę”.
Niezwykle wzruszająca była także wypowiedź autora
wstępu do publikacji. „Pierwszym Autorem tej książki jest
Duch Święty. Jest ona książką żyjącą. Najpierw powsta
ła w sercach młodych ludzi, by potem mogli się tym po
dzielić” – mówił autor przedmowy do książki ks. Michał
Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UPJPII w Krakowie.
Celem publikacji jest uświadomienie, że ŚDM było po
czątkiem nowego etapu w życiu młodych ludzi. „ŚDM po
mogły zaprojektować życie wielu młodym ludziom. Naszym
zadaniem dziś jest towarzyszyć młodzieży w projektowaniu
własnego życia” – zaznaczył archidiecezjalny duszpasterz
młodzieży ks. Łukasz Michalczewski. ▶

Świadectwa uczestników ŚDM opatrzone są w książce komentarzami teologów i biblisty, którzy na ich podstawie dają konkretne wskazówki, co
robić, by doświadczenie ŚDM przekształcić w konkretne działanie w swoim środowisku, w rodzinie, wspólnocie
czy parafii.
Książka jest dla każdego, kto ma
młodą duszę, niezależnie od tego, czy
był w Krakowie w 2016 roku, czy nie.
Warto zapoznać się z dwoma jeszcze głosami. Jednym z pierwszych recenzentów książki jest dziennikarz
Marcin Jakimowicz, który napisał:
„To nie jest rodzaj księgi pamiątkowej ani sentymentalnego albumu ze
zdjęciami. Nie, drodzy Państwo, nic ze
skansenu. Ta znakomicie zaprojektowana książka (czapki z głów!) tętni życiem”.
„Wydarzyło się coś więcej, niż widziano i słyszano” – pisze o Światowych
Dniach Młodzieży w świadectwie Do
rota, jedna z autorek. A wszystko z tysiącami młodych w tle. Przyjechali nad
Wisłę na spotkanie, przy którym organizacja Euro 2012 była jak dożynki parafialne, jak 101 Dalmatyńczyków przy
megaprodukcji pełnej wersji Władcy
pierścieni. Kościół wyległ na ulice
i choć przez lata „dorabiano mu gębę”,
okazało się, że ma młodą, uśmiechniętą i całkiem sympatyczną twarz.
Zaś Anna Chmura, Dyrektor TB
wspomniała: „W projekcie Młodość –
projekt życia piękne jest to, że nie ma
on końca. Każdy, niezależnie od wieku
oraz tego, czy dotarł na ŚDM, czy dopiero po spotkaniu zorientował się, że
coś ważnego go ominęło, wykorzysta
to ziarenko inspiracji przez nas zasiane
poprzez wydanie książki. Tak jak nieograniczona jest ludzka wyobraźnia,
tak nieskończone są możliwości podjęcia dobrych inicjatyw, w co mocno
wierzymy”.
Cieszymy się, że zarówno pracownicy IDIKS UPJPII, jak i studenci są zaangażowani w tak znakomite dzieła. ■
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recenzje
o. Tomasz M. Dąbek OSB, „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34, 15) Biblia
o pokoju, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, 2017.

Publikacja ukazała się jako siódmy tom serii Biblijne Wezwania do Rozwijania
Kultury i poświęcona jest tematowi pokoju w Biblii. W ramach tej serii podejmuje się rozważania na temat aktualnych, ważnych spraw dla współczesnego świata
w kontekście nauczania biblijnego. W oparciu o Boże objawienie ukazuje się właściwe rozumienie kwestii pokoju. Analizując teksty Starego Testamentu, przedstawia się Boga jako dawcę pokoju i pokój jako dar Boży, a także dążenie do pokoju
i jego panowanie w dziejach Ludu Bożego Pierwszego Przymierza, zagrożenia dla
tego pokoju, przestrogi przed fałszywym pokojem. Zagrożeniem dla pokoju jako
daru Bożego jest grzeszne życie (przed czym przestrzegają Izrael prorocy), fałszywe zachowanie wrogów udających przyjaciół, lekceważenie zagrożenia, trwanie
w błędzie bez podejmowania prób jego rozwiązania. Na kartach Starego Testamentu prorok Izajasz zapowiada przyjście Mesjasza Księcia Pokoju. Nowy Testament
przedstawia również pokój jako dar Boga i jego cechę. Zapowiadany Mesjasz –
Jezus Chrystus wypowiada się często na temat pokoju. Jego nauczanie pokazuje
różnice między jego pokojem a pokojem świata. Chrystus dzieli się z ludźmi Bożym pokojem. Jego obecność wśród nich jest darem pokoju, który stanowi źródło
mocy w wypełnianiu ich misji. Autor analizuje również teksty apostołów o pokoju,
z których wynika, że pokój jest stanem upragnionym, Bożym darem, następstwem
Chrystusowego odkupienia. Dobre postępowanie, wzajemny szacunek, troska o wspólne dobro budują pokój. zaś niszczy go
grzech, który zwyciężył Chrystus przez swoje zbawcze dzieło. Nagrodą za postępowanie zgodnie z prawem Bożym, wierność Bogu jest szczęście wieczne, dlatego trzeba dobrze wykorzystać czas ziemskiego życia w ludzkiej społeczności. Należy
się modlić za sprawujących władzę, aby ich rządy zapewniały ludziom spokój, normalne warunki życia, wszechstronny rozwój, a także otwarcie na sprawy ducha, przyjęcie prawdy Bożego objawienia, które prowadzi do zbawienia. (Renata Dulian)
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