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ników oraz zasłużonych dla parafii fundatorów oraz nie
raz zapomnianych wiernych. Zaplanowano udostępnienie
3319 dzieł sztuki ze 168 obiektów sakralnych, które tworzyć
będą swoiste wirtualne muzeum sztuki sakralnej, a towa
rzysząca mu aplikacja na urządzenia mobilne będzie do
skonałym, rzetelnym pod względem naukowym wspar
ciem dla turystów odwiedzających Małopolskę. Realizacja
tak ambitnego zadania stała się możliwa dzięki pozyskaniu
przez UPJPII dofinansowania ze środków unijnych w ra
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014–2020. Całkowity koszt projektu
jest szacowany na kwotę ponad 4,6 mln zł, z czego niemal
4 mln zł stanowią środki unijne (85% kosztów kwalifiko
wanych). 9 stycznia 2017 roku umowę w tej sprawie pod
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pisali ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz dr Stanisław
Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Digitalizacja najcenniejszych zasobów
archiwalnych
W ramach projektu digitalizacji poddane zostaną również
wybrane archiwalia z Archidiecezji Krakowskiej, w tym
Akta Wizytacji Biskupich, Acta Officialia i Acta Episcopalia,
spuścizna po abpie Józefie Bilczewskim oraz Akta dóbr sto
łowych arcybiskupów lwowskich. Udostępnienie w dome
nie publicznej tak dużej liczby dokumentów archiwalnych

nie tylko przyczyni się do ochrony ich substancji material
nej, ale także umożliwi korzystanie z nich szerokiemu gro
nu humanistów, naukowców, uczniów szkół krakowskich,
polskich i europejskich uczelni. Opracowanie ich przez spe
cjalistów (historyków, historyków sztuki) gwarantuje naj
wyższy poziom naukowy.

Pracownia u stóp Wawelu
Realizacją projektu „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”
zajmuje się zespół Pracowni Inwentaryzacji i Digitaliza
cji Zabytków UPJPII, złożony z doświadczonych histo
ryków i historyków sztuki, archiwistów, fotografów i ska
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nerzystów. Mająca siedzibę w przyziemiu budynku przy
ul. Bernardyńskiej 3 pracownia została utworzona w ro
ku akademickim 2007/2008 w ramach Wydziału Historii
i Dziedzictwa Kulturowego, pod opieką Instytutu Historii
Sztuki i Kultury. Jej głównym zadaniem od samego począt
ku było prowadzenie prac inwentaryzacyjnych w obiektach
sakralnych oraz opracowywanie naukowe dzieł sztuki, koś
cielnych bibliotek i archiwów w poszczególnych dekanatach
diecezji Kościoła polskiego, w pierwszej kolejności w ar
chidiecezji krakowskiej. Celem organizowanych od 2007
roku wyjazdów inwentaryzacyjnych było również umoż
liwienie studentom historii sztuki i ochrony dóbr kultury
wykorzystania w sposób praktyczny wiedzy nabytej pod
czas zajęć, ćwiczenie podstawowych metod badawczych,
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a także zapoznanie ich z nowoczesnymi sposobami digita
lizacji różnego rodzaju dzieł sztuki. Rozwój pracowni stał
się możliwy przy wsparciu finansowym uczelni z jego wiel
kim kanclerzem oraz Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi,
dzięki której w 2010 roku uzyskano dotację z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace inwentary
zacyjne w powiecie niepołomickim z klasztorem Sióstr
Benedyktynek w Staniątkach. Pracownia jest również za
angażowana w realizację grantu „Rzemiosło artystyczne
w kościołach Archidiecezji Krakowskiej” w ramach Na
rodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Sakralne Dziedzictwo Ma
łopolski” to pierwszy projekt tej skali realizowany przez pra
cownię i zarazem kolejny etap na drodze jej rozwoju. ▶

Sprzęt jak w nowojorskim Museum
of Modern Art
Na początku 2017 roku dzięki wsparciu władz uczelni pra
cownia zyskała nowe pomieszczenia w przyziemiu budyn
ku przy ul. Bernardyńskiej 3. W marcu przeszły one grun
towny remont oraz prace adaptacyjne na potrzeby realizacji
projektu. Aktualnie finalizowane są prace związane z zaku
pem wyposażenia oraz specjalistycznego sprzętu fotogra
ficznego, komputerowego i digitalizacyjnego. W kwietniu
pracownia wzbogaciła się o ultranowoczesny skaner prze
znaczony do digitalizacji zbiorów specjalnych: archiwaliów
i dokumentów, rękopisów, starodruków oraz książek. Skaner
o wartości ponad 560 tys. zł, zakupiony ze środków unij

nych, jest jednym z najnowocześniejszych tego typu urzą
dzeń w tej części Europy i drugim tak zaawansowanym
technologicznie skanerem w Polsce. Podobnego urządze
nia używa m.in. Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
w Waszyngtonie, J. Paul Getty Museum w Los Angeles czy no
wojorski Museum of Modern Art. W Europie urządzenia tego
typu używane są głównie przez niemieckie i angielskie insty
tucje (londyńskie British Museum, John Rylands University
Library w Manchesterze czy muzea na Berlińskiej Wyspie
Muzeów). Urządzenie umożliwia wykonywanie cyfrowych
reprodukcji archiwaliów w najwyższej dostępnej obecnie roz
dzielczości, a samo skanowanie jest całkowicie bezpieczne dla
bezcennych archiwaliów czy rękopisów (zaplanowano wyko
nanie minimum 205 tys. skanów). W ramach projektu zaku
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piono wysokiej klasy sprzęt fotograficzny oraz nowoczesną
infrastrukturę gromadzącą i udostępniającą pliki cyfrowe.

Portal w 2019 roku
Portal Sakralne Dziedzictwo Małopolski zostanie udostęp
niony w internecie w 2019 roku. Do tego czasu będą trwały
prace przygotowawcze, na które złożą się wyjazdy inwenta
ryzacyjne, skanowanie, opracowanie treści merytorycznych
portalu, m.in. historii parafii i miejscowości, biogramów ar
tystów i fundatorów oraz dzieł sztuki, które zostaną udostęp
nione w ramach projektu, a także obróbka cyfrowa liczącego
kilkanaście tysięcy odbitek archiwum zdjęć, prezentujących
dzieła sztuki sakralnej z terenu Małopolski, będącego w dys
pozycji Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków.
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W ramach projektu planowane jest również zorganizowa
nie warsztatów cyfrowych z udziałem ekspertów do spraw
wykorzystywania cyfrowych repozytoriów do badań nad
sztuką i kulturą oraz specjalistów w zakresie udostępniania
kultury w internecie. W 2019 roku zorganizowana zostanie
konferencja naukowa podsumowująca projekt, podczas któ
rej zaprezentowane zostaną jego wyniki oraz doświadczenia
związane z digitalizacją obiektów zabytkowych i udostęp
nianiem dziedzictwa kulturowego. ■
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków
http://pracownia.ihszik.whidk.upjp2.edu.pl
Sakralne Dziedzictwo Małopolski
https://www.facebook.com/sakralnedziedzictwomalopol
ski/, https://www.instagram.com/sakralnedziedzictwo/

Umowa medialna pomiędzy Uniwersytetem Papieskim
Jana Pawła II a Telewizją Polską Oddział w Krakowie
podpisana!
tekst: Marta Mastyło
zdjęcie: Justyna Kastelik

E

fekty pracy studentów Instytutu Dziennikarstwa i Ko
munikacji Społecznej z Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie będą
jeszcze bardziej widoczne na antenie Telewizji Polskiej, i to
nie tylko w jej regionalnym, krakowskim paśmie! A sprawi
to podpisane porozumienie między UPJPII a TVP3 Kraków,
które zakłada daleko idącą współpracę obu instytucji.
List intencyjny o współpracy medialnej podpisali: rektor
UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ks. dr hab. Michał
Drożdż, prof. UPJPII, a zarazem dyrektor Instytutu Dzien
nikarstwa i Komunikacji Społecznej tejże uczelni, oraz
p. Marek Szczepanek, p.o. dyrektor TVP3 Oddział Kraków.
Współpraca pomiędzy obiema instytucjami nie jest
czymś nowym; szczególnego wymiaru nabrała podczas
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, kiedy to studen
ci UPJPII nie tylko działali w przestrzeni uniwersyteckiej
JP2TV, ale widoczni byli także na antenie TVP3 Kraków.
Jak powiedział Marek Szczepanek, „praca młodzieży uni
wersyteckiej podczas ŚDM‑u była «modelowa». Teraz chce

my to pomnożyć. W Telewizji Polskiej realizowane są duże
formaty, otwierają się audycje realizowane dla programu
I TVP. Będzie to dla młodych ludzi zintensyfikowany pro
ces uczenia się dużej telewizji”. Ks. Michał Drożdż, kierują
cy Instytutem Dziennikarstwa, nie krył radości, że studenci
będą zdobywać nowe kompetencje warsztatowe, a w zamian
wniosą do TVP młodzieńczy potencjał i solidne podstawy
do tej pracy; będą też mieli możliwość przekazywać piękne
wartości w nowoczesny sposób. Ksiądz rektor zdobył pew
ność, jak mówił, łatwiejszego dostępu do praktyk studen
ckich pod okiem profesjonalistów, otworzyły się tym samym
większe możliwości startu zawodowego dla absolwentów
tego kierunku. Szczegółowo omówione zostały 3 projekty,
jeden z nich już zrealizowano. Mowa o 12-odcinkowym cy
klu „Wielkie nieba”, zamówionym przez Redakcję Katolicką
I Programu Telewizji Polskiej jako część programu „Między
Niebem a Ziemią”. Tym samym studenci UPJPII i ich pra
ca stały się jeszcze bardziej widoczne, nawet w porównaniu
z czasem ŚDM, na antenie publicznej telewizji. ■
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Umowa między
UPJPII a TBC
Project Sp. z o.o.
opracowała: Marta Mastyło
zdjęcia: Agata Wróblewska

16 marca 2017 roku na Uniwersyte
cie Papieskim Jana Pawła II w Kra
kowie, który reprezentowali ks. prof.
dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uni
wersytetu oraz ks. dr hab. Michał
Drożdż, prof. UPJPII, dyrektor Instytu
tu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo
łecznej, został podpisany list intencyj
ny o wzajemnej współpracy medialnej
z TBC Project Sp. z o.o., reprezento
waną przez Wojciecha Olszowskiego –
prezesa zarządu oraz Lidię Chmurę –
członka zarządu.
„List ten stanowi deklarację woli
współpracy obu instytucji w zakresie
realizacji wspólnych przedsięwzięć
med ialnych i szkoleniowych prak
tyk studenckich na kierunku dzien
nikarstwo i komunikacja społeczna.
Celem współpracy jest wykorzysta
nie potencjału informacji, doświad
czenia, kompetencji i infrastruktu
ry medialnej obu instytucji w tworze
niu wspólnych materiałów medialnych
oraz kształcenie praktyczne studentów
dziennikarstwa i komunikacji społecz
nej w zakresie warsztatu medialnego
dziennikarskiego. Współpraca ta ba
zować będzie między innymi na po
tencjale młodzieńczego zaangażowa
nia studentów, a także na kompeten
cjach merytorycznych wykładowców
Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw
ła II w Krakowie oraz na doświadcze
niu warsztatowym, promocyjnym, mi
syjnym i logistycznym TBC Project Sp.
z o.o. w Krakowie.
TBC Project to spółka, która wyro
sła na bazie doświadczeń zgromadzo
nych w trakcie przygotowań do Świa
towych Dni Młodzieży Kraków 2016
oraz działań komunikacyjnych w trak
cie tego wydarzenia. Dysponuje profe
sjonalną kadrą grafików, specjalistów
z zakresu public relations i media rela
tions oraz nowoczesną infrastrukturą
medialną”. ■
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25-lecie sakry biskupiej biskupa Tadeusza Pieronka
rozmawiała: Marta Mastyło
zdjęcia: Marta Mastyło, Maciej Gradowski, archiwum prywatne

Gdy otrzymał ksiądz biskup sakrę biskupią, jako zawo‑
łanie swoje przyjął – „W prawdzie”. Skąd taki, a nie in‑
ny wybór? Wynikał z priorytetu w przekonaniach, z wy‑
kształcenia prawniczego…?
Wzięło się to po prostu z mojego podejścia do życia. Jeżeli
żyjemy w kłamstwie, to bardzo źle się czujemy i taka posta
wa nigdy niczego dobrego nie rokuje. Prawda jest czasem
trudna, czasem nawet bolesna, ale to jest droga, którą moż
na iść, nawet z bólem, jaki niesie, dlatego że wtedy człowiek
jest kryty z każdej strony. Co można mu zarzucić? Czasami,
gdy się człowiek przyzna, to bywa źle, ale gdy skłamie, mo
że być znacznie gorzej.
To się też rodziło na tle czasu, w którym żyliśmy. Przecież
to aż przesiąkało kłamstwem – wszystko. Okres, kiedy zosta
łem biskupem, to jest 1992 rok, to już wprawdzie był dobry
czas, ale trudno było zapomnieć o tym, co było przedtem.
Jestem jednak przekonany, że w każdym czasie taka posta
wa jest dobra.
Kiedy było najtrudniej tą drogą prawdy iść, bywały jakieś
naciski, by może niekoniecznie w ten sposób…? Pamięta
ksiądz biskup momenty, kiedy kierując się taką postawą,
znalazł się w sytuacjach… delikatnie mówiąc niekom‑
fortowych?

Może lepiej byłoby na ten temat milczeć, bo trzeba byłoby
mówić o sytuacjach, o ludziach… Ale sądzę, że to się zda
rza także na co dzień, bo nie ma mniejszego i większego
kłamstwa. Jak się ktoś ślizga po faktach, interpretuje je nie
tak, jak trzeba… Z interpretacją to jest może sprawa prost
sza, bo każdy ma i może mieć jakiś punkt widzenia, ale je
żeli idzie o fakty, to nie można się mylić, trzeba przyznać,
że były takie, jakie były. Ja sądzę, że więcej miałem z tym
trudności w życiu kościelnym niż w takim zwykłym świe
cie, ale nie poddawałem się, bo wtedy człowiek traci toż
samość, twarz. Były takie sprawy głównie w Konferencji
Episkopatu, gdzie ja de facto byłem rzecznikiem. Nie mia
nowanym, bo nominacja rzecznika nastąpiła dopiero po
moim odejściu, ale też miałem pewne wyobrażenie pra
cy tego rzecznika, że owszem, jest zobowiązany do pewnej
dyskrecji, to jest jasne, ale także wiele rzeczy można i trze
ba powiedzieć, by wytłumaczyć sytuację, w jakiej jesteśmy.
Czy to w zachowaniu Kościoła, czy w kwestii jakichś po
ciągnięć prawnych, jakichś przywilejów, nie przywilejów,
to wszystko jest bardzo zagmatwane i pokryte kłamstwem
i dlatego trzeba było o tym mówić jasno. I ludzie mówili –
rzeczywiście coś w tym jest. Kiedyś mnie zaczepił mój ko
lega i mówi „Ty niszczysz Kościół”, a ja pytam, o co chodzi,
„O twoje wypowiedzi”. „O którą?”- zapytałem. „O wszyst
kie”. Zrozumiałem, że jestem w matni, że jestem człowie
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Pielgrzymka Jana Pawła II w 1997 roku

kiem, który szkodzi Kościołowi, jest na wysokim stanowisku
i niech się zamknie. A ja się nie zamknąłem. Ale za to się
płaci. Różnymi sposobami, takimi, powiedzmy – obcości,
wyobcowania… Wyczuwalne krętactwa przy rozmowach –
ja jestem tu, a wiem, że on jest tam. To były rzeczy trudne.
Trzeba mieć świadomość, że te wypowiedzi wypływa
ły z przekonania, czasem ludzie są pewni, że tak ma być,
a nie inaczej. Ja wcale nie twierdzę, że ja się nie mylę i cza
sem mi to było potrzebne, a czasem tego typu agresja by
ła przesadzona i trzeba było się zamknąć w pokoiku i nie
płakać, zacisnąć zęby.
Nigdy nie kusiła księdza myśl, żeby bardziej spolegli‑
wie do pewnych rzeczy podchodzić, ot tak dla świętego
spokoju?
24

Nie, bo musiałbym się samego siebie wstydzić.
Wszyscy pragniemy prawdy, dążymy do niej, nie chcemy
żyć w kłamstwie, nie każdy ma jednak na tyle siły, by nie
tylko tą drogą w pełni iść, ale w dodatku starać się ją wy‑
znaczać. Z czego to wynikało – wyniesione z domu, z wy‑
chowania, z wrażliwości, że ksiądz biskup prawdą i pra‑
wem był zaszczepiony, naznaczony od początku?
To w pewnym stopniu jest brak panowania nad sobą. Można
się stulić i niech po mnie przejdą. Ja mam charakter trochę
inny. Ja nawet wiem, że bywam czasem agresywny, ta agre
sja nie jest nieżyczliwością, ale często bywa tak odbierana.
Ja sobie potrafię żartować z człowieka i wiem, że to jest nie
ładne, zwłaszcza kiedy mu się powie prawdę, no bo czasem

tak jakby ich to miało jakoś poniżyć. Ta lista przez jeden,
drugi rok nie zawierała dwóch nazwisk – mojego i księdza
arcybiskupa Kamińskiego z Lublina, mojego bliskiego ko
legi, potem mieszkającego w Płocku, potem w Szczecinie,
gdzie zmarł. W pewnym momencie się pokazały obydwa.
To wszystko było wycelowane w to, żeby ktoś był po jakiejś
stronie, a jak nie jest, no to się mu dokłada. „Jestem ube
kiem”, bo przecież rozmawiałem z ubecją i mam papiery,
które poznałem dopiero w czasie lustracji i mogę je każde
mu pokazać. Wtedy dowiedziałem się , że jestem zapisany,
choć się nie zapisałem, i że mam ksywę, której nie znałem.
Ale w tej materii miałem poczucie zupełnego spokoju, bo
jeszcze lustracji nie było, a ja już o tym mówiłem w kościele
w Gorzowie, o prawdzie i o wolności. I ja właśnie zacząłem
ten mój wykład od rozmowy ze „smutnym”, kiedy wyjeż
dżałem za granicę. Tam też chodziło o prawdę, on mi za
rzucił, że ja wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych i będę
mówił o tym, że Kościół katolicki jest w Polsce prześlado
wany. A ja mówię, że to nie jest prawda, przecież według
Marksa wolność to jest uświadomiona konieczność. Więc
jakże można mówić, że Kościół jest prześladowany…? On
to kupił i mówi, no właśnie, to dobrze, że Ksiądz tak myśli.
„Popieram pedofilów”, dlatego że kiedyś w wywiadzie
z panią Moniką Olejnik, broniąc w pewnym sensie Be
nedykta XVI, któremu zarzucano, że jest mało stanowczy
w stosunku do tych tragicznych przypadków, powiedzia
łem, że musimy sobie uświadomić, że pedofilia była, jest
i będzie, to jest słabość ludzka, której się nie da wykorze
nić jakimś dekretem czy mieczem poucinać głowy, nie da
się w ten sposób. I przez to pani senator Nowicka oskarżyła
mnie przed rzecznikiem praw dziecka, żeby mnie upomniał.
Otrzymałem pismo z urzędu, nie odezwałem się, bo i po co.
Zarzuty dotyczyły też poglądów…

zaboli. To jest moja niedoskonałość prawdopodobnie, ale
czasem się przydaje.
Sercem ksiądz biskup jest z Kościołem, więc niezrozu‑
mienie tym bardziej bolało, ale w tym świecie, jak go na‑
zwaliśmy normalnym, czyli świeckim, też ostrze krytyki
dosięgało księdza i dosięga niejednokrotnie, przecież in‑
wektywy nieraz padały drastyczne, a ksiądz biskup jednak
nie zrezygnował ze swojego zdania, ze swojego stanowi‑
ska w takich czy innych kwestiach.
…Ja już „jestem od dawna Żydem, mój brat jest Żydem”, bo
gdy brat był sekretarzem miasta, doszukano się żydowskich
korzeni, co oczywiście jest bzdurą, ale i tak zostałem Żydem.
Przysyłano do sekretariatu listę, którzy biskupi są Żydami,

Ja uważam, że poglądy polityczne trzeba mieć. Nie wolno
milczeć wobec naruszania pewnych praw podstawowych,
którakolwiek by to była partia. I proszę bardzo, mam do
dyspozycji chyba już około tysiąca felietonów, proszę przej
rzeć. Dzisiaj na przykład posłałem taki felietonik Ale hono
ru już nie ma. Nie ma Boga, nie ma honoru i nie ma ojczy
zny. Bo jeżeli nas się dzieli na taki sort i gorszy, to jesteśmy
w niewoli.
I znowu będzie, że nazbyt odważnie.
Oczywiście, że będzie. Ale piszę też o uchodźcach. Dzisiaj
mam również rozmowę z Moniką Olejnik, ja nigdy nie py
tam o czym będziemy rozmawiać, ale przypuszczam, że
właśnie o tym, bo ten temat jest bardzo rozogniony i tu też
trzeba powiedzieć prawdę, że za Polskę się wstydzę. Takie
zachowanie jest dramatem, żeby Polaków namawiać do te
go, by się wyrzekli sumienia.
Sytuacja jest bardzo trudna. Dla naszej mentalności jest
trudna. Z uwagi na konsekwencje, jakie obserwujemy
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w Europie po przyjęciu uchodźców, jest trudna. Dla sa‑
mych uchodźców z uwagi na brak przyzwolenia, a z dru‑
giej strony na warunki socjalne, jakie można im tu za‑
pewnić, też jest bardzo trudna. Jakie jest najlepsze roz‑
wiązanie według księdza biskupa?

Jeżeli chodzi o atmosferę tutaj, to ja niestety miałem sła
by kontakt ze studentami, bo już nie uczyłem, ale uczyłem
przecież przez wiele lat wcześniej. Gdy wróciłem z War
szawy, to już było trudne. Jak się odchodzi z pewnego nur
tu naukowego, to trudno wrócić, ale to, co robiłem tam
i później tu, to była głównie praca administracyjna, często
Wyjście z tej sytuacji polega na otwarciu. Nie ma innego. kwestie prawne. Ale były problemy, których dzisiaj uczel
Bo tak czy owak oni tu będą, wcześniej czy później będą. nia nie ma. Nie dzięki mojemu przyjściu, ale z jego chwilą
uczelnia dostała dotacje pań
Jeżeli będą sprowadzeni w ja
stwowe. Bez mojej żadnej za
kimś sensie siłą, czy przez na
Bardzo miły był ten okres, po- sługi. Władze długo zwleka
cisk Unii Europejskiej czy jakąś
inną drogą, bo coś się może jesz
ły, a w tym momencie dały
byt w Sekretariacie Episko
pieniądze i można było na
cze innego otworzyć, to wpad
patu, dlatego że tam miałem
coś liczyć, tyle że brak było
ną w atmosferę walki, a my ma
dostęp
do
wielkich
spraw
–
my być jako chrześcijanie przede
kadry. Duża liczba młodych
pracy przy konstytucji i przy
wszystkim otwarci. My dzielimy
adeptów nauki siedziała la
ich na uchodźców i imigran
tami nad pracą habilitacyjną
konkordacie, przy polityce,
trzeba było ich pogonić. No,
tów, czyli tych, którzy ucieka
pracy w mediach i od czasu do iniemiła
ją przed bombami, i tych, któ
rola, ale konieczne
czasu jakieś przeżycie religijne było postawienie warunków,
rzy przychodzą po lepszą pracę.
Proszę pokazać jednego człowie
albo skończą do tego czasu,
ka w Polsce dzisiaj, który jest uchodźcą z jakiegoś kraju. albo do widzenia. I to pomogło. Taki jest los pewnych,
Jednego! A miliony są migrantami za pracą i zawsze tak określiłbym, nieprzemyślanych ambicji.
było. Emigracja polityczna miała miejsce w czasach zabo
rów, bo uciekali poeci i inni, żeby bronić Polskę z zewnątrz, To był dobry okres w księdza biskupa życiu?
no i potem za Solidarności trochę. A reszta? Miliony ludzi,
w samym Londynie około miliona i my mamy prawo, żeby Bardzo dobry. Nie miałem jedynie wpływu na pieniądze, bo
brać, a nie mamy obowiązku żadnego, by dać coś od siebie. to było tabu, ale mnie to nie obchodziło. No bo, jak ktoś za
Ani jeden człowiek z obszaru zagrożenia nie został przyję łatwia… Chociaż ja byłem za to odpowiedzialny.
ty jako uchodźca. To jest po prostu wstyd. Namawianie lu
dzi do tego, żeby byli przeciwni, jest niemoralne. I to jest Kwestia przekształcania PAT‑u w uniwersytet też chyba
łamanie sumień.
wówczas już się zaczynała.
Największe sukcesy, satysfakcja w ciągu tych 25 lat za‑
szczytnej, ale też trudnej posługi biskupiej czy jakaś po‑
rażka? Co by ksiądz biskup zmienił?
Nie wiem. Robiłem, co mogłem. Jakiejś totalnej wpadki nie
pamiętam.
Wyzwanie największe?
Ja byłem zawsze do czegoś, do jakiejś roboty. Nie dostałem
żadnej diecezji, którą bym kierował, ale nie mam o to ża
lu. Jak bym chciał, to bym pewnie miał. Idę za tym, co mi
Kościół wskazuje i uważam, że na każdym miejscu mam co
robić. Bardzo miły był ten okres, pobyt w Sekretariacie Epis
kopatu, dlatego że tam miałem dostęp do wielkich spraw –
pracy przy konstytucji i przy konkordacie, przy polityce,
pracy w mediach i od czasu do czasu jakieś przeżycie reli
gijne, które jest dostępne dla tych, którzy są w Episkopacie.
Potem, jeśli chodzi o rektorat UPJPII, to przede wszystkim
była wspaniała atmosfera, stworzona zwłaszcza przez rekto
ra Franciszka Ziejkę. Ciepło wspominam te wszystkie zjazdy
rektorów i spotkania rektorów uczelni krakowskich i pol
skich. To były wspaniałe spotkania roboczo‑towarzyskie.
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Ja się zdecydowałem, oczywiście z różnymi zezwoleniami
i Senatu, i wyżej stojących ludzi, żeby stworzyć Uniwersytet
Papieski. Miał być pewną powtórką próby zbliżenia kra
kowskiego Wydziału Teologicznego z jezuitami. To pierw
sze zbliżenie też się przydało, bo myśmy się wtedy trochę
podreperowali, ale to drugie musiało być już w tych czasach
zrobione na innych zasadach. I dlatego po kilku rozmowach
z Rzymem został przygotowany projekt statutu, w którym
przewidywano, że będzie dwóch wielkich kanclerzy – me
tropolita krakowski i generał jezuitów. To wszystko w deta
lach zostało opracowane, ale nie zostało przyjęte. Przyznał
się ktoś do tego, nie mam pretensji, to zostało uznane za
przedwczesne, ale to tak, jak ktoś caracale zniszczył i nie
wiadomo kto.
Są dwie konferencje ważne, w obu przypadkach ksiądz
ma wiele wspólnego z ideą tych spotkań.
Obydwie konferencje są pomysłem ludzi. Także spoza nas.
Konferencja Tischnerowska zrodziła się stąd, że był Tisch
ner i był takim, jakim był. Miał swoich fanów w uniwersyte
tach krakowskich, głównie też w szkole teatralnej, gdzie wy
chodził do aktorów z różnymi sensownymi propozycjami,

oni go zaakceptowali, oni go polubili, oni mu dużo zawdzię
czają, a myśmy go traktowali jako swojego wychowanka. Ja
pamiętam Tischnera, nigdy mi to nie zniknie z oczu. On był
o rok starszy na studiach. Pamiętam, że siedział w pierw
szym czy drugim rzędzie na Sikorniku, w dużej sali, któ
rą wynajmowaliśmy od Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo
nas było bardzo dużo, gdzieś ponad setka. Tischner siedział
w drugim rzędzie i uczył się niemieckiego na wykładzie
z metafizyki Kłusowicza. To był ktoś, kto szedł swoją drogą,
i szedł tą drogą bardzo konsekwentnie, pogłębiał sobie tę
naukę i do czegoś doszedł. To była wyjątkowa osobowość,
bardzo otwarta, z dużym poczuciem humoru, z dużą wraż
liwością na człowieka.
Znalazła się grupa osób, która chciała iść za myślą Tisch
nera, kontynuować ją, twórczo dyskutować w duchu tej
myśli, tym bardziej że coraz to nowe rzeczy udawało się
odkrywać. Nawet na te 17. już Dni Tischnerowskie wy‑
dano kolejną premierową publikację z niedokończonych
esejów, znalezionych w jego komputerze.
Także bliskie kontakty z nim miał Znak, no i oczywiście
Uniwersytet Jagielloński nie chciał tego stracić, bo to są rze
czy, które tworzą historię nauki. No i podzieliliśmy się tak,
że co cztery lata każda z tych uczelni biorących udział w tej
akcji miała według założeń organizować ją na własny koszt,
no i zająć się tym wszystkim, co potrzebne do zorganizo

wania takiego kilkudniowego spotkania. I to się sprawdzi
ło i przyjęło.
A konferencja „Rola Kościoła w integracji europejskiej”?
Rozpoczęło się to, gdy przyszli do mnie dwaj mężczyźni,
pan Budnik i pan Góra, ja ich wcześniej nie znałem, i mó
wią mi, że jest problem z postrzeganiem Unii i może warto
się tym zająć i pomóc w zrozumieniu, że Unia jest nam po
trzebna, bo jesteśmy Europejczykami. „A skąd jesteście?”–
pytam. Mówią: „Ze Śląska”. „No to idźcie do swojego bisku
pa”. „Myśmy już byli, ale nie chcą tego”. A ja wiedziałem,
że to jest dobra inicjatywa, natomiast ja jestem zależny od
wielkiego kanclerza, muszę iść do ks. kard. Macharskiego,
muszę mu przedłożyć tę sprawę, jeśli się zgodzi, zaczyna
my. Poszedłem, Franciszek nie miał żadnych wątpliwości,
mówi: „Róbcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie”. No i pierw
szym takim posunięciem było myślenie o Unii jako o ta
kim pewnym dobrym miejscu pracy dla Polaków. Bo ten
pierwszy rok miał polegać na wykładach w języku polskim
i angielskim o Unii. To była jeszcze tabula rasa, myśmy jesz
cze niewiele o tym wiedzieli. Zorganizowaliśmy to u zmar
twychwstańców, w tym Malborku krakowskim. I ten rok się
udał. Przyszli tam może nie ci, którzy chcieli być urzędnika
mi w Unii, a takich się spodziewaliśmy, ale przyszli przede
wszystkim adwokaci i przedsiębiorcy. I ten rok sobie zali
czyli, a myśmy doszli do wniosku, że powinna temu towa

Pielgrzymka Jana Pawła II w 1997 roku, podziękowanie za kanonizację św. Jadwigi Królowej
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rzyszyć przede wszystkim konferencja, taka teoretyczno
‑motywacyjna, że Unię trzeba poznać. Zaczęło się od tego,
co było pierwszym argumentem przeciw, czyli od tema
tu tożsamości. Tożsamość religijna, tożsamość państwo
wa, bo te obie tożsamości miały być zżarte przez Europę.
Nie kryliśmy, że to nie jest proste, że to nam grozi różnymi
konsekwencjami, czasem te konsekwencje mogły być bo
lesne, ale warto tam być, bo tam, gdzie nas nie ma, o ni
czym nie możemy decydować. Drugi nurt taki krytyczny
to byli rolnicy, że oni stracą, a najwięcej zyskali. Pierwsza
konferencja jak na pierwszy raz była udana. Postawiliśmy
warunki organizacyjne, że bierzemy ludzi z górnych półek.
Od razu mieliśmy i nuncjusza, wtedy jeszcze przyszłego
nuncjusza Celestina Migliorego, byli kardynałowie tacy jak
Audrys Baczkis – arcybiskup Wilna, kard. Angelo Scola –
patriarcha Wenecji, kard. Paul Poupard – przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Kultury, abp Tadeusz Kondrusiewicz –
metropolita moskiewski. Byli ludzie z wysokiego szczebla
Unii Europejskiej, jak Jacques Santer – prezydent Fundacji
im. Roberta Schumana w Luksemburgu, dr Helmut Kohl –
były kanclerz Niemiec i ci ludzie bardzo łatwo się przekonali,
żeby to wesprzeć. Przede wszystkim była kwestia finanso
wania. Do dzisiejszego dnia nie wydaliśmy jednego gro
sza od siebie na te konferencje. Wszystko mamy zapłaco
ne. Jedziemy po pieniądze tam, gdzie one są – do Fundacji
Adenauera, Fundacji Roberta Schumana z Luksemburga,
Unii Europejskiej i jej przedstawicielstwa w Warszawie,
COMECE, czyli Komisji Episkopatów Biskupów Unii Euro
pejskiej i Wydawnictwa „Wokół nas”.
Co w tym roku?
W tym roku mamy dość kłopotliwy temat, jako że Europa
się sypie. Brexit, brak solidarności, a widzimy ten brak so
lidarności, chociażby w Polsce. Uchodźcy. Tak że musimy
się zastanowić, dokąd ta Europa zmierza. Bo jest niebezpie
czeństwo, że ona pójdzie naprzód, ale będzie Europą dwóch
prędkości, tzn. ci, którzy będą w strefie euro, pójdą w górę ,
a reszta będzie się na ogonie plątać. Stoimy na stanowisku,
że Europa musi być jednością i trzeba spokojnie i roztrop
nie przekonać ludzi, jak to można zrobić drogą dyploma
tyczną, nie naporem, bo pewne rzeczy wymykają się spod
kontroli. Jeśli te miliony uchodźców tak jak bandy Hunów
nawiedzają Europę, to jest to samo zjawisko, które było wte
dy. Ale okazuje się, że Europa wtedy bez tych Hunów czy
innych jeszcze Germanów nie byłaby dzisiaj Europą. To
normalna wymiana krwi.
Też dość odważne stwierdzenie…
Jeżeli w czasach Gierka milion Polaków wyjechało do Nie
miec, tych z Opola, ze Śląska… Gierek to zrobił dla pienię
dzy. A dlaczego to Niemcy zrobili? Żeby im się łatwiej ży
ło, bo ktoś musiał koło nich robić, pracować. Oczywiście
nie dostali od razu wysokich stanowisk. Kamienie układali,
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czyścili, naprawiali czy coś innego robili, coś się uciułało
i żyją sobie swobodnie.
Tyle że my kulturowo, religijnie nie odbiegamy tak od
siebie, pomijając oczywiście zaszłości historyczne.
Ale też mówimy o wcześniejszej niż nasza kulturze. Oczy
wiście, kiedy się mówiło, przyjmijmy chrześcijan z Bliskiego
Wschodu, nie byłoby żadnego problemu. Ale wtedy się mó
wiło, a dlaczego tylko chrześcijan, to muzułmanów nie mo
żecie przyjąć? Tak przecież mówiła PO, dzisiaj mówią, przyj
mijmy chrześcijan, bo to byłoby do zaakceptowania. A tego
naprawdę nie należy się bać. Nie należy tego traktować tyl
ko w kategoriach negatywnych, bo to ma dużo pozytywów.
A goście tegorocznej konferencji będą równie zacni jak
dotychczas?
Mamy dwóch przewodniczących Parlamentu Europejskiego,
byłego – Hansa‑Gerta Pötteringa i obecnego – Antonia Ta
janiego – bardzo życzliwie nas przyjął. Jak tylko się dowie
dział o tym, sprawdził w kalendarzu i powiedział – przyjadę.
A jak wygląda sytuacja z pozostałymi gośćmi? W ubie‑
głym roku bardzo zainteresowali się konferencją na‑
si wschodni sąsiedzi. Ukraina się bardzo zaangażowała
w te spotkania.
Owszem, mamy fundusze na sprowadzenie Ukraińców,
Białorusinów, Gruzinów, Armeńczyków.
Nam są ludzie potrzebni ze względu na autentyczność
świadectwa, czyli w tym roku Brytyjczycy, żeby powiedzieć
o Brexicie, czym to pachnie, czym to grozi.
Czekamy więc na kolejną konferencję „Rola Kościoła…”,
jesteśmy po 17. Dniach Tischnerowskich, rozmawiamy
o problemach, które najbardziej księdza biskupa zajmu‑
ją, no ale mamy też piękny jubileusz – 25-lecie sakry bi‑
skupiej, znajdźmy jakąś optymistyczną puentę tej naszej
rozmowy… Myśli jubileuszowe?
Wciąż jesteśmy w temacie Europy, musi się coś zmienić, ze
strony Europy muszą być podjęte jakieś decyzje, które do
prowadzą do większego jej zjednoczenia. Dotyczy to tych
krajów, które są, i tych, które czekają. Jest otwarta droga,
jest Serbia, która się zgłosiła. Nie możemy w świecie tak
zglobalizowanym, jakim on jest, liczyć na to, że sami damy
sobie radę, a w dodatku będziemy mocarstwem. Nie można
myśleć o Polsce mocarstwowej, a poza tym, po co nam to?
Spróbujmy zrobić taką politykę, o której niedawno zmarły
prof. Zbigniew Brzeziński mówił – „To jest dążenie do te
go, żeby ludzie się dobrze czuli i rozwijali, a państwo było
moralne”. Moralności nam brakuje.
Dziękuję za rozmowę.
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Srebrny jubileusz
biskupa Wacława
Świerzawskiego
zdjęcia: s. Danuta CHR

W

dniu jubileuszu księdza bisku
pa odwiedzili rektor UPJPII
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak i dzie
kan Wydziału Historii i Dziedzictwa
Kulturowego ks. prof. dr hab. Jacek Ur
ban, który wygłaszając homilię pod
czas jubileuszowej mszy świętej po
wiedział: „Za Ciebie odprawiamy tę
Euchar ystię i wraz z Tobą śpiewamy
Te Deum i Magnificat za wszelkie do
bro, które przez Ciebie stało się udzia
łem Kościoła sandomierskiego, za pro
wadzenie nas do Chrystusa, za wskazy
wanie jego obecności w świętej liturgii
i za Twoje życie chrześcijańskie”.
Biskup Wacław Świerzawski uro
dził się w Złoczowie w archidiecezji
lwowskiej 14 maja 1927 roku. Święce
nia kapłańskie otrzymał z rąk arcybi
skupa metropolity lwowskiego Euge
niusza Baziaka 11 grudnia 1949 ro
ku. Odtąd pełnił posługę kapłańską
w duszpasterstwie i na polu nauko
wym. Magister teologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego i magister prawa ka
nonicznego Akademii Teologii Kato
lickiej w Warszawie w 1975 roku uzy
skał habilitację, został docentem oraz
kierownikiem Katedry Teologii Litur
gii, a także kuratorem Katedry Homi
letyki na Papieskim Wydziale Teolo
gicznym. W 1981 roku uzyskał tytuł
profesora nadzwyczajnego, zaś sie
dem lat później profesora zwyczaj
nego, zostając dodatkowo kuratorem
Katedry Teologii Życia Wewnętrznego.
Wybrany w 1988 i ponownie w 1991
roku rektorem Papieskiej Akademii
Teologicznej, pełnił ten urząd do mo
mentu mianowania go przez ojca świę
tego Jana Pawła II biskupem diecezji
sandomierskiej.
Biskup Świerzawski jest autorem
64 książek i około 1300 artykułów
naukow ych i popularnonaukowych
z dziedziny teologii liturgii i duchowo
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ści, drukowanych w czasopismach pol
skich i zagranicznych. Jako dydaktyk
jest promotorem licznych prac magi
sterskich, licencjackich i doktorskich.
Jest członkiem towarzystw naukowych
w kraju i za granicą. W 1975 roku zo
stał powołany na członka Komisji Epi
skopatu Polski ds. Uchwał Soboru Wa
tykańskiego II. Od 1983 roku nale
ży do zespołu redakcyjnego polskiej
wersji „Communio”. Od 1980 roku
jest członkiem, a od 1984 roku prze
wodniczącym Komisji Kultu Bożego

i Dysc ypliny Sakramentów Episko
patów Polski oraz wydawcą i redakto
rem pisma „Anamnesis”. Od 1994 ro
ku jest członkiem watykańskiej Kon
gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów, a od roku 1996 człon
kiem Komisji Episkopatu ds. Dusz
pasterstwa Ogólnego i Rady Nauko
wej Episkopatu Polski. Sakrę bisku
pią otrzymał 28 kwietnia 1992 roku
w katedrze sandomierskiej z rąk nun
cjusza apostolskiego abpa Józefa Ko
walczyka. ■

