Wspomnienie świątecznego spotkania
zdjęcia: Marta Mastyło

Święta Wielkanocne to czas wspólnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, piękny czas, gdy
ożywa wszelka nadzieja, dodając sił do walki o prawdziwe życie. Czas, w którym odradzać się winny dobro,
serdeczność i ludzka życzliwość. 11 kwietnia 2017 roku w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 spotkaliśmy się przy wspólnym stole na tradycyjnym „jajeczku”, by złożyć sobie świąteczne życzenia, podzielić się
dobrym słowem i radością płynącą z triumfu zmartwychwstania Pańskiego. ■
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Spotkanie Master Class w Szczawnicy –
„Leadership with the Pope”, 7–9 kwietnia 2017 roku
opracowała: Marta Mastyło
zdjęcia: Szymon Adamczyk

„Leadership with the Pope” to nowy program Fundacji
Centrum Twórczości Narodowej oraz watykańskiej insty
tucji Papieskiej Rady ds. Kultury, skierowany do liderów
z całego świata. W jego ramach dojrzali, jak i najmłodsi lide
rzy reprezentujący biznes, wspólnoty lokalne, rządy, szko
ły, organizacje non‑profit zmierzyli się z wyzwaniami sta
wianymi przez współczesną cywilizację i kulturę w duchu
nauczania papieża Franciszka. W głównej mierze zastana
wiano się nad kwestią: jak zmieniać siebie i świat w dobie
gwałtownego rozwoju technologii i nauki, nie zapominając
przy tym o uniwersalnych wartościach? 350 liderów miało
okazję spotkać się i porozmawiać ze znanymi osobistościami
ze świata kultury, biznesu, nauki i religii, wśród nich znaleźli
się m.in.: bp Tadeusz Pieronek i bp Grzegorz Ryś, przed
stawiciel Stolicy Apostolskiej ks. Tomasz Trafny, Szymon
Hołownia, Adam Sikorski (Unimot), Krzysztof Zanussi,
Jerzy Trela, s. Małgorzata Chmielewska, Paweł Motyl (Har
vard Business Review Polska), Paweł Konzal (Ruch 3 Maja
oraz Good Society Institute), Szymon Midera (nowy serwis

społecznościowy Shumee), Jan Mela, Anna Dymna, Jerzy
Werle (Warbud), Andrzej Zdebski (Krakchemia) Przemy
sław Kurczewski (Emitel) i inni.

Fragmenty rozmowy Bartka Dajnowskiego
dla portalu ONET:
s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Katolickiej
Wspólnoty Chleb Życia
„Młodzi ludzie nastawieni są w tej chwili na indywidualizm,
by dbać wyłącznie o swoją karierę. Nie wiedzą, nie patrzą
i my nie pomagamy im w zobaczeniu tego, co jest złe, co
jest sprawiedliwe”.
Krzysztof Zanussi, reżyser i scenarzysta
„Dzisiaj młodym jest ciężej niż nam było, bo myśmy mie
li się do czego odnieść. Wiedzieliśmy, kto żyje w sposób
budzący podziw, a kto żyje w sposób budzący pogardę.
Natomiast dzisiaj nie bardzo wiadomo. Jakieś głupkowate
pop gwiazdy robią wrażenie bohaterów epoki, a są na ogół,
no oczywiście nie wszyscy, ale są bardzo marnymi ludźmi
i nie warto ich śledzić”.
Marek Ratajczak, prezes Fundacji Centrum Twórczości
Narodowej
„Była światowa prapremiera w Szczawnicy 15 zasad przy
wództwa papieża Franciszka, bo widzimy, że dzisiaj ten świat
na każdym poziomie politycznym, społecznym, także w kul
turze jest podzielony i trzeba byłoby znaleźć jakiś klej. I tra
filiśmy na te 15 zasad papieża Franciszka, które mogłyby
zjednoczyć ludzi.”
Jan Mela, założyciel fundacji Poza Horyzonty
„Tak jak powiedział kiedyś ojciec Leon Knabit: «Z miną jak
cmentarz świata nie zmienisz», trzeba po prostu być do
brze nastawionym do życia, nawet gdy spotykają nas różne
tragedie, i tak po prostu siać dobro. Siać dobro, bo ono się
potem pomnaża”.
ks. Tomasz Trafny, Papieska Rada ds. Kultury
„W perspektywie czasu to zaowocuje tym, że będziemy rze
czywiście odkrywali to, co nas łączy, to co nas zbliża, a nie
to, co nas dzieli i co sprawia, że nie potrafimy rozmawiać
jedni z drugimi, zasłaniając się tarczą pewnych ideologii,
pewnych sloganów, które nie są ewangeliczne ani które nie
są tak naprawdę ludzkie”. ▶
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Liderzy zostali zaproszeni także na światową prapremierę
15 zasad przywództwa papieża Franciszka. Papież Franciszek
wskazuje 15 „chorób”, na które często cierpią osoby zarzą
dzające pracą innych: „Są to choroby i pokusy, które mogą
w sposób niebezpieczny osłabić skuteczność każdej orga
nizacji” – stwierdza papież.

15 zasad dobrego przywództwa
według papieża Franciszka
1. Nie myśl, że jesteś nieśmiertelny lub niezbędny
Zdaniem papieża jeśli myślimy w ten sposób, „lekceważy
my potrzebę regularnych kontroli” w zarządzanej przez nas
organizacji. Zespół liderów musi być krytyczny sam wo
bec siebie, musi nadążać za nowościami i poprawiać swoją
sprawność, bo inaczej taki zespół jest chory. „Jest to cho
roba osób, które zmieniają się w lordów i mistrzów, którzy
wywyższają się ponad innych zamiast im służyć. Jest to pa
tologia władzy, która wywodzi się z kompleksu wyższości,
z narcyzmu” – stwierdził Franciszek.
2. Nie przepracowuj się
Franciszek podkreśla ważną rolę odpoczynku w pracy. Bez
niego narażamy się na niepotrzebny stres. Papież podkre
śla, by podchodzić do odpoczynku z powagą: czas wolny
spędzać z rodziną i „doładowywać baterie”.
3. Nigdy nie trać wrażliwości
„Skostnienie mentalne i emocjonalne” to kolejne zagro
żenie, na które wskazuje papież. Jeśli tracimy wrażliwość,
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to jednocześnie tracimy też czujność i odwagę, aby potem
„schować się za stosem papierów”. „Bycie ludzkim liderem
oznacza posiadanie sentymentu, pokory i bezinteresowno
ści, dystansu i hojności” – mówi papież.
4. Nie eliminuj spontaniczności
„Jeśli jesteś perfekcjonistą i wszystko zbyt dokładnie zapla
nujesz, staniesz się księgowym” – ostrzega papież. Działania
powinny być dobrze przygotowane, ale też odpowiednio ela
styczne. Zdaniem Franciszka eliminujemy spontaniczność,
bo jesteśmy przywiązani do naszego spokojnego i „siedzą
cego” trybu życia.
5. Dbaj o wspólnotę
Zdaniem papieża dobry lider musi łączyć grupę, z którą
pracuje, być koleżeński, stawiać na pracę zespołową i dbać
o dobrą atmosferę. Inaczej nastąpi spadek koordynacji i za
tracenie równowagi. W takim przypadku „orkiestra nie gra,
tylko hałasuje” – mówi Franciszek.
6. Nie zapominaj o tych, którzy ci pomogli
Franciszek przestrzega przed „chorobą Alzheimera przy
wództwa”. Dobry lider nie może zapominać o osobach, dzię
ki którym jest teraz na swoim stanowisku, o tych, którzy mu
pomagali i inspirowali.
7. Oceniaj innych lepiej, niż sam oceniasz siebie
Przestrzegając tej zasady, lider nigdy nie stanie się niewol
nikiem rywalizacji i pyszałkiem. „Jako liderzy musimy dbać
nie tylko o nasze własne interesy, ale również o interesy in
nych” – zaznacza Franciszek. ▶

8. Nie trać kontaktu z rzeczywistością
Dobry lider nie może zapominać o tym, że wokół niego
są ludzie pracujący na niższych stanowiskach oraz ludzie,
którzy korzystają z usług organizacji. To właśnie dla nich
wykonywana jest praca. Jeśli o tym zapomnimy, to za
mkniemy się w biurokracji i doświadczymy „schizofrenii
egzystencjalnej typowej dla miernoty i postępującej pusto
ty emocjonalnej”.
9. Nie plotkuj, nie narzekaj, nie kąsaj
Papież mówi, że ludzie tchórzliwi „zabijają dobre imię kole
gów” z pracy poprzez obgadywanie słabości za ich plecami.
Jaka jest na to rada? Mów wprost, bezpośrednio o wszyst
kim, co cię boli. „Bądźmy strażnikami zwalczającymi ter
roryzm plotki” – apeluje Franciszek.
10. Nie ubóstwiaj swoich przełożonych
Papież przestrzega przed postawą oportunizmu i dążenia
do rozwoju kariery za cenę zdobycia przychylności swoich
zwierzchników. Taka postawa charakteryzuje „osoby o ogra
niczonych umysłach, nieszczęśliwe i inspirowane tylko swo
im własnym uśpionym egoizmem”.
11. Nie bądź obojętny na innych
Jeśli lider myśli tylko o sobie, to zapomina o szczerości i cie
ple prawdziwych relacji międzyludzkich. Papież podkreśla,
że swoją wiedzą należy się dzielić z osobami mniej doświad
czonymi, nie należy zazdrościć ani oszukiwać.

12. Uśmiechaj się!
Franciszek przestrzega przed pokazywaniem światu „ponurej
i przygnębionej” twarzy. Jego zdaniem osoby „oschłe” traktują
współpracowników rygorystycznie, szorstko i arogancko, bo
uważają innych za gorszych. „Szczęśliwe serce promieniuje
zaraźliwą radością – mówi papież. – Lider nie powinien nigdy
tracić tego ducha radości, humoru, a nawet autoironii, który
powoduje, że ludzie są przyjaźni nawet w trudnych sytua
cjach. Jakże zbawienna jest dobra dawka humoru!” – dodaje.
13. Nie patrz na pieniądze
„Całun pośmiertny nie ma kieszeni” – mówi Franciszek
i przestrzega przed zapatrzeniem w dobra materialne.
14. Nie zamykaj się w grupach
Franciszek ostrzega przed tworzeniem zamkniętych klik
w pracy. Jego zdaniem przynależność do takich grup za
wsze prowadzi do zła, bo „traktujemy kolegów jak obcych”.
15. Nie promuj się za wszelką cenę
Papież przestrzega przed nachalną autoreklamą i skupia
niem się na sobie.
Taki też był cel spotkania – ludzie nauki, kultury i bizne
su przedstawili 15 pozytywnych zasad, które dla każdego
lidera, niezależnie w jakich okolicznościach przychodzi mu
żyć, mogą pomóc uchwycić właściwy horyzont życia. Oto
fragmenty niektórych z nich:
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Wypowiedź bpa Tadeusza Pieronka, który odniósł się do
zasady 7 – nie zapominaj o tych, którzy ci pomogli:
Polska od dawna, ale zwłaszcza od XIX wieku korzystała
z emigracji. Dlaczego? Nie było chleba. Wyjątkowo zda
rzały się takie okoliczności, że trzeba było uciekać przed
śmiercią czy więzieniem. Wszyscy ci ludzie, przybywając
do różnych krajów świata, począwszy od Brazylii, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec, Francji, byli przyjmowani raczej
z radością, gdyż rynek pracy potrzebował ich obecności,
potrzebował ich wysiłku. Przypomnę jeszcze sytuacje pod
czas stanu wojennego, gdy my byliśmy w wielkiej biedzie,
a świat się otworzył na to, żeby nam pomóc. I ja słyszę dzi
siaj, że my nie możemy przyjmować uchodźców i emigran
tów, dlaczego? Bo przynoszą choroby, bo nam odbierają
pracę, bo z nimi przyjdą terroryści i pozabijają nas. Kto to
mówi? My, chrześcijanie. My, którzy mamy obowiązek, by
otworzyć serca na biedę, na każdą biedę, nie patrząc nawet
na to, kim ktoś jest.
s. Małgorzata Chmielewska, odnosząca się do zasady 8 –
nie patrz na pieniądze
Oczywiście pieniądze są po to, żeby je wydawać. Ja jestem
specjalistką od wydawania pieniędzy. Jak ktoś ma za dużo,
to proszę mi wierzyć, załatwię to w parę minut. Pytanie, jak
i na co je wydajemy. Pieniądze mogą przynosić nieszczę
ście, mogą także przynieść nadzieję. Ja żyję z ludźmi bez
domnymi, z ludźmi najuboższymi. Z tymi, których los, złe
urodzenie, nieszczęście życiowe lub też choroba wyrzuciły
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na kompletny margines życia… Często są to ludzie w wa
szym wieku, którym dajemy stypendia…
Jeśli zadałabym wam pytanie, czy ten świat wam się po
doba, to oczywiście powiedzielibyście, że fajnie jest, mamy
trochę kasy, więc możemy studiować, inni nie, więc jeste
śmy szczęściarze. Świat jest piękny. Nieprawda – rozejrzyjmy
się wokół – świat jest piękny, ale świat jest także obrzydliwy
i naszym zadaniem, ludzi, którzy mają to szczęście, jest dzia
łanie. Ja, będąc w waszym wieku, zastanawiałam się, dlacze
go moja koleżanka jest chora, dlaczego ten człowiek żebrze
na ulicy, dlaczego nie ja? To jest niesprawiedliwość. I w koń
cu któregoś dnia uzyskałam odpowiedź: Dziewczyno, zakasz
rękawy i łataj te dziury!
Bp Grzegorz Ryś, zasady 3, 4, 5 – doceniaj inne punkty
widzenia
W tej pierwszej części chciałbym przez moment zatrzy
mać się nad czterema zdaniami, które Franciszek napisał
w Evangelii gaudium, to jest język kościelny, postaram się
więc przełożyć potem na język ludzki. Niemniej te cztery
zdania są jakąś syntezą tego, co Franciszek myśli o swojej
roli w Kościele i przywództwie w ogóle. To dotyczy biskupa,
przepraszam was, ale tak już jest, że biskup to przywódca. Te
cztery zdania swego czasu były bardzo znane, bardzo sław
ne, debatowane na wszystkie strony, bo mówią także o wę
chu. Długo nie można było w Polsce ustalić, kto ma kogo
wąchać, czy pasterz owce, czy owce pasterza… To są cztery
zdania: Biskup powinien zawsze budzić komunię misyjną
w swoim kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych
wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały jed
no serce i jeden duch. Dlatego niekiedy stanie z przodu, aby
wskazać drogę i podtrzymać nadzieje ludu, innym razem
stanie zwyczajnie pośród wszystkich ze swą prostą, miło
sierną bliskością, a w pewnych okolicznościach powinien
iść za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu, a przede
wszystkim dlatego, że sama owczarnia ma swój węch, aby
rozpoznać nowe drogi. W swojej misji krzewienia komu
nii dynamicznej, otwartej i misyjnej powinien pobudzać
oraz starać się o dojrzałość form uczestnictwa oraz innych
form dialogu duszpasterskiego, pragnąć słuchać wszystkich,
a nie tylko gotowych prawić mu komplementy, jednak ce
lem tych działań nie będzie w pierwszym rzędzie organiza
cja kościelna, lecz realizacja misyjnego marzenia o dotarciu
do wszystkich. Tyle ten tekst z Evangelii gaudium, 31 punkt.
Trzy zasady wynikają z tego tekstu: po pierwsze, że waż
ny jest nie biskup, ale Kościół, ważny jest nie przywódca, ale
ważna jest wspólnota, której przewodzi. Po drugie ważny
jest Kościół, ale papież mówi – nie jako struktura, nie jako
organizacja, ale jako wspólnota ludzi, wspólnota, którą na
zywa wspólnotą misyjną, i po trzecie ważny jest nie Kościół
ostatecznie, ale ci, do których jest posłany. On mówi „wszy
scy”, bo jest marzenie, żeby dotrzeć do wszystkich.
[…] Franciszek raz po raz mówi, że nie ma nic gorszego
niż Kościół, który jest skupiony na sobie samym, to jest naj
większy możliwy absurd, Kościół, który służy sobie same
mu. I oczywiście takim samym absurdem jest biskup, który
Vita Academica 2017 nr 2 (91)
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służy w Kościele sobie, skoncentrowany na sobie. Więc nie
biskup, tylko Kościół, nie Kościół jako struktura, tylko ja
ko wspólnota i ostatecznie nie Kościół, tylko ci, do których
jest skierowany. Oczywiście to nie są alternatywy, które się
wykluczają…
Prezes Fundacji CTN Marek Ratajczak zapowiada, że to
dopiero początek. W ciągu najbliższych trzech lat chcemy
w duchu 15 zasad papieża Franciszka przeszkolić milion
młodych ludzi z całego świata, szczególnie z biedniejszych
krajów. To oni przekażą potem swoją wiedzę i doświadcze
nie następnym pokoleniom – mówi. Przekazywaniem idei
zajmie się 25 krajowych koordynatorów z Europy i USA.

Organizatorzy:
Papieska Rada ds. Kultury – potocznie zwana watykań
skim ministerstwem kultury. Jest jedną z dykasterii Kurii

Rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Rada zaj
muje się relacjami Kościoła ze światem kultury i nauki, pro
mując szczególnie dialog między różnymi kulturami współ
czesnego świata. Od 2007 roku funkcję przewodniczącego
Rady pełni kard. Gianfranco Ravasi.
Fundacja Centrum Twórczości Narodowej – w dzia
łalność Rady Fundacji na przestrzeni ostatnich 15 lat
zaa ngażowali się m.in.: prof. Władysław Bartoszewski,
prof. Leszek Kołakowski, Jan Nowak‑Jeziorański. Celem
CTN jest pomaganie ludziom, w szczególności młodym,
w dochodzeniu do wielkości, do jakiej są przeznaczeni.
W latach 2009–2014 Fundacja była organizatorem festi
walu Karuzela Cooltury, który w ciągu 6 lat odwiedziło
blisko 800 tys. osób. Najbardziej medialnym wydarzeniem
Fundacji, relacjonowanym przez 56 stacji telewizyjnych
na całym świecie, był występ tancerzy breakdance przed
Janem Pawłem II. ■

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy –
trwałość i przemijanie
tekst: Magdalena Ficoń
zdjęcia: Katarzyna Nenko

T

ermin „dziedzictwo kulturowe” od dłuższego czasu sta
nowi przedmiot zainteresowania zarówno historyków,
jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Zakres
pojęciowy tej jakże szerokiej kategorii nie jest powszechnie
uzgodniony i jednoznacznie rozumiany, bowiem brak jednej
przyjętej przez wszystkich definicji. Ogólnie można powie
dzieć, że dziedzictwem kulturowym jest ta część dawnych
dóbr kultury, która uznana została za wartościową przez
kolejne pokolenia i dzięki temu dotrwała do chwili obecnej.
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Nad problematyką krajobrazu i dziedzictwa kulturo
wego Europy pochylali się specjaliści z międzynarodowych
i ogólnopolskich ośrodków naukowych podczas Między
narodowej Konferencji Naukowej Krajobraz i dziedzictwo
kulturowe Europy – trwałość i przemijanie. Organizatorami
konferencji byli: Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocni
czych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
UPJPII w Krakowie, Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzita Karlova Kato

lická teologická fakulta, Saint Athanasius Greek‑Catholic
Theological Institute University of Nyíregyháza, Polska Aka
demia Nauk Sekcja Historyczna Oddział w Katowicach oraz
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Konferencja miała
miejsce 10–11 maja 2017 roku w gmachu budynku Uniwer
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Ber
nardyńskiej 3.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicepre
zes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższe
go dr Jarosław Gowin oraz konsul generalna Węgier w Kra
kowie prof. dr hab. Adrienne Körmendy, konsul honoro
wy Republiki Czeskiej w Łodzi prof. zw. dr hab. Krzysztof
Skotnicki i konsul generalny Niemiec w Krakowie dr Mi
chael Groß. Konferencja zyskała również szereg patrona
tów medialnych.
Wydarzenie dedykowano ks. prof. zw. dr. hab. Józefowi
Mareckiemu z okazji 30-lecia pracy naukowej i 60. roczni
cy urodzin.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jego Magni
ficencja Rektor UPJP II ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.
Następnie przemówił Wiceprezes Rady Ministrów, Minister

Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, który
podkreślił dorobek i wkład jubilata w rozwój polskiej na
uki w obszarze nauk humanistycznych i postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył księdzu pro
fesorowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz
profesor, wyrażając wdzięczność, zwrócił się z przesłaniem
do młodych naukowców, mówiąc, iż warto jest ciężko pra
cować dla nauki, poświęcać się dla innych, mieć wokół sie
bie przyjaciół, ludzi dobrych i sprawdzonych. Podkreślił,
że w czasie jego długoletniej pracy właśnie tacy gromadzili
się wokół niego.
Laudację pod adresem jubilata wygłosił prof. zw. dr hab.
Ludwik Frey. Adresy skierowali JM Rektor Uniwersyte
tu Rolniczego w Krakowie prof. zw. dr hab. Włodzimierz
Sady, prorektor Akademii Ignatianum dr hab. Filip Mu
siał, prof. AIK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. zw.
dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, prodziekan Wydziału Pra
wa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego
w Olsztynie dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM.
Adres w imieniu JM Rektora Univerzita Prešovská v Prešove
Vita Academica 2017 nr 2 (91)

39

Konferencje

wygłosił mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. Z ramie
nia Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach oraz
w imieniu dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwer
sytetu Śląskiego w Katowicach gratulował jubilatowi dyrek
tor Instytutu Historii UŚ prof. dr hab. Jerzy Sperka. Słowa
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka
odczytał prof. AIK Filip Musiał, z kolei w imieniu środowisk
patriotycznych wystąpił Jan Wnuk, członek zarządu głów
nego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. W imieniu
macierzystego wydziału dziekan Wydziału Historii i Dzie
dzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie – ks. prof. zw.
dr hab. Jacek Urban.

Następnie 30 prelegentów z 18 ośrodków naukowych re
prezentujących 8 krajów (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry,
Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Austria) podzieliło się
swoimi badaniami z zakresu szeroko pojętego krajobra
zu i dziedzictwa kulturowego Europy. Zgodnie z tematyką
konferencji podkreślano zarówno ich trwałość, jak i prze
mijanie. Prelegenci w swych wystąpieniach poruszali wiele
różnych kwestii, dzięki czemu konferencja miała charakter
interdyscyplinarny. Niewątpliwie całe wydarzenie należy
uznać za bardzo owocne. ■

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Duchowość
Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, Pomóc
uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR
Kraków, 8 marca 2017 roku
tekst i zdjęcie: s. Magdalena Tomasza Opryńska CR

Po

zgłębianiu życia i duchowości współzałożycieli
zmartwychwstańców: Bogdana Jańskiego, ks. Piotra
Semenenki CR i ks. Hieronima Kajsiewicza CR nadszedł
czas, by przyjrzeć się członkom zgromadzenia, którzy od
nich czerpali ducha paschalnego i formację. W tym celu już
w poprzednim roku Katedra Duchowości Mediów i Relacji
Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz
Polska Prowincja Zgromadzenia Zmartwychwstańców zor
ganizowały sympozjum naukowe poświęcone ks. Stefanowi
Pawlickiemu CR. Natomiast w tym roku, 8 marca, w ra
mach tej samej serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Prze
kaz i Komunikacja, odbyła się XV Ogólnopolska Konfe
rencja Naukowa Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo
ks. Waleriana Kalinki CR. Spotkanie miało miejsce w Cen
trum Resurrectionis, w krakowskim klasztorze Zmartwych
wstańców.
Bohatera tego dnia ks. Semenenko CR nazwał waż
ną osobistością, z natury przedsiębiorczą i przywykłą do
inicjatyw, ze szczerą dobrą wolą. Słuszność tej oceny po
twierdziły poszczególne wystąpienia. Konferencję rozpo
czął powitaniem uczestników prowincjał zmartwychwstań
ców – ks. Krzysztof Swół CR, wyrażając radość i wdzięcz
ność z kolejnego spotkania. Słowa powitania skierował do
zgromadzonych także rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II – ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.
Zasadnicza część spotkania obejmowała dwie sesje wy
kładowe. Pierwszej z nich przewodniczył ks. prof. dr hab.
Stefan Koperek CR. Poszczególni prelegenci przedstawiali
różne aspekty z życia ks. Kalinki. Koleje losów młodości,
jak i późniejszych lat tego rodowitego krakowianina, któ
ry w wieku 42 lat wstąpił do zmartwychwstańców, przed
stawił ks. dr Artur Kardaś CR (Komisja Historyczna Pol
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skiej Akademii Nauk w Katowicach) w referacie Walerian
Kalina: historyk i zmartwychwstaniec. Natomiast ks. prof.
dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII) w wykładzie Ojciec Wa
lerian Kalinka o duchowości małżeńskiej mówił między in
nymi o tym, jaką rolę świętych kobiet widział tenże zmar
twychwstaniec w życiu małżonków. Dr hab. Włodzimierz
Osadczy (KUL) nakreślił lwowski etap życia bohatera spot
kania, gdzie zakładał on internat dla Rusinów, Ukraińców
i Polaków. Swoje wystąpienie zatytułował „Kwestię ru
ską chciał miłością załatwić”. Ks. Waleriana Kalinki CR
przemyślenia i działania na rzecz Kościoła ruskiego i Ru
sinów. Część wykładową pierwszej sesji zakończył jeden
z organizatorów konferencji, ks. prof. dr hab. Wojciech
Misztal. W prelekcji Pomóc uchwycić sens życia: przykład
„Męczeństwa św. Stanisława” ks. Waleriana Kalinki CR uka
zał zmartwychwstańca jako człowieka mądrze patrzącego
na rzeczywistość, poznającego ją poprzez rzetelne bada
nia i ocenę.
Po przerwie uczestnicy usłyszeli wykład dotyczący ży
cia modlitwy bohatera sympozjum, która była dla niego do
świadczeniem osobistej relacji z Bogiem i otwarciem się na
drugiego człowieka. Przedstawił to ks. prof. dr hab. Robert
Nęcek (UPJPII) w wystąpieniu zatytułowanym Modlitwa
komunikacją z Bogiem. Na kanwie pism „Na Golgotę” i „Roz
myślania nad konstytucjami” ks. Waleriana Kalinki. Kolej
ny referat stał się okazją powrotu do kwestii wychowaw
czych u ks. Kalinki CR. Jego nieprzeciętny zmysł peda
gogiczny nakreśliła dr Agnieszka Guzik (UJ) w prelekcji
Personalistyczna koncepcja wychowawcza ks. Waleriana Ka
linki CR. Natomiast ks. mgr lic. Maciej Gawlik CR (Polska
Misja Katolicka w Wiedniu) jeszcze raz zajął się życiory
sem Zmartwychwstańca, zwracając uwagę na jego powią

zania z Krakowem. W przedłożeniu Krakowskie wątki w ży
ciu Waleriana Kalinki ukazał między innymi jego osobę ja
ko historyka. W ostatnim wykładzie: Etapy drogi duchowej
Waleriana Kalinki ks. Wojciech Mleczko CR (UPJPII) za
prezentował wewnętrzny proces dochodzenia do życia od
danego Bogu, w którym fundamentem stało się wypełnianie
woli Bożej. Jak zauważył prowadzący drugą sesję wykładową
ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, całość konferencji pozwoli
ła uczestnikom przyjrzeć się zasadniczym kwestiom doty
czącym osoby ks. Waleriana Kalinki CR – od historycznego

ujęcia faktów z życia poprzez przybliżenia duchowości aż
do ukazania działalności apostolskiej.
Pośród pism pozostawionych przez ks. Kalinkę moż
na odnaleźć także te o powściągliwości w mowie. To sym
pozjum stało się czasem, w którym nie szczędzono słów
o zmartwychwstańcu z początkowych lat zgromadzenia, ale
przez to potwierdziło się to, co on sam podkreślił we wspo
mnianym tekście: „…dar mowy, roztropnie i z uwagą użyty,
poucza drugich, wyrabia i uszlachetnia charaktery ludzkie,
pobudza do czynów dobrych i wielkich…”. ■

35 lat współpracy pomiędzy UPJPII w Krakowie
a Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ruhry
w Bochum
tekst: ks. Jan Dziedzic
zdjęcia: CNBiWM

W

dniach od 16 do 20 maja 2017 roku profesorowie
i studenci Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
przebywali w Uniwersytecie Ruhry w Bochum w Niem

czech. Tradycyjny już pobyt, obejmujący sympozjum na
ukowe i program kulturalny, zbiegł się z jubileuszem 35-le
cia współpracy naukowej. ▶
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Współpraca z Wydziałem Teologii Katolickiej RUB sięga
roku 1982. Wtedy to w Bochum umowę podpisali ówcześni
rektorzy Uniwersytetu Ruhry – prof. Knut Ibsen i Papieskiej
Akademii Teologicznej – ks. prof. Marian Jaworski, dziś kar
dynał. Przez ten długi czas zostało zorganizowanych wiele
wspólnych spotkań i konferencji.
W ostatnich latach podjęliśmy debatę na takie tema
ty, jak: Religia we współczesnej Europie, Starość. Problem
czy szansa, Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją
młodzieży? Konferencja zorganizowana 18 maja 2017 roku
w Uniwersytecie Ruhry została zatytułowana: Wir sind nur
Gast auf Erden und wandern ohne Ruh (Gotteslob 505) – My
jesteśmy tylko gośćmi na ziemi i wędrujemy bez odpoczynku.
Temat ten był cytatem z tradycyjnej pieśni, często śpiewanej
w Kościele w czasie mszy świętej, a mającej przypomnieć,
że celem każdego chrześcijanina jest życie wieczne.
Sympozjum składało się z trzech odsłon, a każda z nich
obejmowała dwa referaty. Najpierw został poruszony prob
lem chrześcijańskiego życia jako drogi (ks. prof. Maciej
Ostrowski) i migracji w późnym antyku (ks. prof. Josef
Rist). Następne dwa referaty dotyczyły migracji i jej wpły
wu na tożsamość (prof. Ludger Jansen) oraz przyczyn i skut
ków migracji Polaków (ks. prof. Jan Dziedzic). W trzeciej
części pokazano sylwetkę młodych pielgrzymów w czasie
Światowych Dni Młodzieży (ks. prof. Tadeusz Panuś), a ze
strony niemieckiej przybliżono duszpasterstwo na tzw. A1
(dr Florian Kleeberg). W sympozjum wzięli udział profe
sorowie i studenci z Polski i Niemiec, a także goście zain
teresowani tematem.
Poza konferencją odbyło się wiele ciekawych spot
kań, zarówno w gronie profesorskim, jak i studenckim.
Już w pierwszym dniu po przyjeździe do Bochum studen
ci z Niemiec przygotowali grill powitalny, który był okazją
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do zapoznania się wszystkich uczestników wymiany, zarów
no profesorów, jak i studentów.
Na studentach z Krakowa duże wrażenie zrobiło zwie
dzanie uniwersyteckiego miasta Münster. Z pewnością
każdy z nich zapamiętał historię życia bł. kard. Klemensa
Augusta von Galena, który był znany ze swoich antynazi
stowskich kazań oraz stanowczego sprzeciwu wobec prak
tyk eutanazji wykonywanych w III Rzeszy. Wyjątkowy był
również wyjazd do Kolonii i zwiedzanie tamtejszej kate
dry. Oprócz podziwiania zabytków cenna była tam nasza
wspólna modlitwa.
Myślę, że do niezapomnianych chwil będą zaliczać się
niemiecko‑polskie spotkania młodzieży, wspólne gotowa
nie, imprezy kulturalne, a także zwiedzanie muzeów czy
wizyta w Browarze Privatbrauerei Moritz Fiege. W dro
dze powrotnej z Bochum do Krakowa miał jeszcze miej
sce krótki pobyt w Berlinie. Tu podeszliśmy pod Reichstag,
a następnie zwiedziliśmy Potsdamer Platz, Friedrichstrasse,
Aleksanderplatz. Zobaczyliśmy też fragmenty muru ber
lińskiego. Trzeba zaznaczyć, że nasz wyjazd miał również
charakter religijny. Codziennie można było uczestniczyć we
mszy świętej, w autobusie odmawialiśmy różaniec i koron
kę do miłosierdzia Bożego.
Patrząc perspektywicznie, w przyszłości chcielibyśmy
jeszcze bardziej poszerzyć naszą współpracę. Chodzi nie tyl
ko o kontakty naukowe profesorów, wspólne publikacje, ale
przede wszystkim o podjęcie studiów obu stron w ramach
programu Erasmus+ oraz wspólnej działalności społeczno
‑kulturalnej w ramach PNWM (Polsko‑Niemieckiej Współ
pracy Młodzieży), Fundacji Współpracy Polsko‑Niemieckiej
(Stiftung für Deutsch‑Polnische Zusammenarbeit) czy
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). ■

Sympozjum charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza
w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie
tekst: Michał Pora
zdjęcia: Maciej Gradowski

W

dniu 31 marca 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyło się
sympozjum charytatywne Człowiek… nie może odnaleźć
się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z sa
mego siebie… – Sympozjum charytatywne dla Krzysztofa
Broszkiewicza.
Organizatorami konferencji byli pracownicy Biblioteki
UPJPII, a patronat nad zbiórką pieniędzy objęła Parafia
św. Jana Pawła II w Krakowie.
Krzysztof Broszkiewicz , dla którego zbierano pieniądze,
pochodzi z Rzezawy i ma 21 lat. W 2015 roku w drodze na
egzamin maturalny uległ bardzo poważnemu wypadkowi
drogowemu, w wyniku którego został częściowo sparaliżo
wany. Od tej pory porusza się na wózku inwalidzkim. Przez
cały czas poddawany jest rehabilitacji w ośrodku AKSON we
Wrocławiu, a teraz czeka na przeprowadzenie nowatorskiej
operacji, która daje nadzieję na powrót do sprawności. Po
operacji Krzysztof będzie potrzebował rocznej rehabilitacji,
która miesięcznie kosztować będzie ok. 15 tys. zł. Krzysztof
do czasu wypadku bardzo angażował się charytatywnie i za
wsze był otwarty na pomoc potrzebującym. Działał jako wo

lontariusz w hospicjum i Szlachetnej Paczce. Pomimo swojej
niepełnosprawności był również wolontariuszem podczas
Światowych Dni Młodzieży w swojej parafii.
Moderatorem sympozjum była Paulina Guzik. Zgro
madzonych gości przywitała dyrektor Biblioteki UPJPII
Magdalena Nagięć, a uroczystego otwarcia dokonał ks. dr Al
bert Wołkiewicz – patron honorowy sympozjum. Zachę
cając do czynienia dobra i charytatywnej pomocy, mówił:
„Niech to dobro zwycięża – jak pisał św. Paweł w liście do
Rzymian – «nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwy
ciężaj». Tym dobrem, które dzisiaj zwycięża i podbija serca
wielu ludzi, jest właśnie działalność charytatywna, wolon
tariat. Wyjedźmy z tego spotkania zachęceni i rozbudzeni
tym, aby sobie jeszcze bardziej nawzajem pomagać”.
Pierwszym prelegentem był Jan Mela. Podróżnik i zało
życiel fundacji Poza Horyzonty, która podejmuje działania
na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako pierwszy niepeł
nosprawny zdobył oba bieguny Ziemi. Przypomniał pod
czas konferencji, jak ważne jest jednoczenie się dla pomocy
bliźnim „Wiara bez uczynków jest martwa, wiara jest dzia
łaniem… Nie jesteśmy powołani do narzekania. Jesteśmy
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powołani do kosmicznych rzeczy, jesteśmy powołani do
zmieniania świata, jesteśmy powołani do współdziałania”.
Kolejnym prelegentem był Piotr Żyłka, chrześcijański
dziennikarz, redaktor naczelny portalu DEON.pl. Dał on
swoje świadectwo wiary. Opowiedział o własnych życio
wych porażkach i zwycięstwach. Zaznaczył przy tym, że
miał ogromne szczęście spotkać na swojej drodze osoby
wartościowe, które swoje życie opierały przede wszystkim
na Bogu i które dały mu siłę do działania. Mówił również,
jak ważne jest pomaganie innym i w jaki sposób można to
robić. Podał przykład zainicjowanej przez siebie akcji „Zupa
na Plantach”, w którą włączyło się szereg osób chętnych do
pomocy bezdomnym.
Następnie zabrał głos Krzysztof Skórzyński, dzienni
karz „Faktów” TVN. Zachęcał uczestników do zadawania
sobie pytania – czy Pan Bóg istnieje, tłumacząc: „…jeżeli
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przestajemy sobie zadawać to pytanie, przestajemy wzra
stać w wierze. Człowiek hamuje się w tym wzrastaniu, kie
dy wychodzi z założenia, że wszystko jest oczywiste”. Jego
zdaniem wzrastanie w wierze, czyli jej pogłębianie, pozwa
la na łatwiejsze poradzenie sobie z przeciwnościami, które
pojawiają się w życiu każdego człowieka.
Z prelekcją wystąpił również ks. dr Tomasz Szarliński,
prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Ze
brzydowskiego, działającego na rzecz osób chorych i nie
pełnosprawnych. Na początku swojego wystąpienia wspo
mniał o liście papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post,
w którym papież prosił o pochylenie się nad przypowieś
cią z Ewangelii św. Łukasza o bogaczu i Łazarzu. Poprzez
tę przypowieść zachęcał do zauważania ludzi, którzy są
w potrzebie, oraz wypełnienia dobrem przepaści między
bogatymi a biednymi. Księdzu Tomaszowi Szarlińskiemu
towarzyszyli Piotr Piecha, Grzegorz Piotrowski, Paulina
Tomczykiewicz i Jan Góralczyk. Wszyscy skupieni są wokół
projektu „Zebrzydowski 2017–2020”, który tworzą wspól
nymi siłami wraz z osobami niepełnosprawnymi intelek
tualnie.
W drugiej części sympozjum wystąpili artyści – przed
stawiciele chrześcijańskiego rapu – TAU oraz Hebda. Piotr
TAU Kowalczyk na początku podzielił się swoim świade
ctwem wiary, opowiedział o doświadczeniach życiowych
oraz o tym, jak powierzył swoje życie Bogu.
Natomiast freestyle’owy i bardzo żywiołowy koncert ra
pera Hebdy ożywił uczestników konferencji, a Biblioteka
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II na tę chwilę prze
stała być „cichą enklawą”.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii z planu fil
mu o lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej Tutaj stanie miasto.
Aktorami w nim są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
przy Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach oraz uczest
nicy warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Sto
warzyszenie Dobroczynne im. Mikołaja Zebrzydowskiego.
W dniu sympozjum w Bibliotece UPJPII odbyły się rów
nież zajęcia z kaligrafii dla podopiecznych stowarzyszenia.
Organizatorzy sympozjum pragną szczególnie podzię
kować księdzu proboszczowi Franciszkowi Gruszce z Parafii
św. Jana Pawła II w Krakowie za objęcie patronatem zbiór
ki pieniędzy podczas konferencji oraz przeprowadzenie
na terenie swojego kościoła kwesty na rzecz Krzysztofa
Broszkiewicza.
Ponadto organizatorzy składają podziękowania sponso
rom i wolontariuszom za zaangażowanie w zbieranie pie
niędzy do puszek oraz pomoc przy organizacji wydarzenia.
W imieniu Krzysztofa Broszkiewicza, jego rodziny
i własnym organizatorzy sympozjum pragną wyrazić głę
boką wdzięczność wszystkim darczyńcom za życzliwy gest
i ofiarowane wsparcie finansowe.
Zebrane fundusze w kwocie 10 137,31 zł wspomogą dłu
gą i bardzo kosztowną rehabilitację Krzysztofa.
Osoby, które chciałyby wesprzeć Krzysztofa Broszkie
wicza, mogą przekazywać datki na jego subkonto w Alior
Banku o numerze: 86 2490 0005 0000 4600 5159 4051. ■

BIBLIOTEKA
UPJPII
Odwiedzam Bibliotekę UPJPII, ponieważ…
wyniki konkursu internetowego

