Konferencje

Projekt: Wpływ Jana Pawła II
na życie w Chorwacji
tekst: Pracownicy CNBiWM
zdjęcie: Tomasz Kniaź

31 maja 2017 roku ks. prof. dr hab. Józef Stala, prorektor
UPJPII wraz z Pawłem Włodarczykiem, konsulem ho
norowym Republiki Chorwacji w Krakowie, odwiedzili
ks. kard. Stanisława Dziwisza, aby omówić planowany
wspólnie projekt organizacji dwóch międzynarodowych
konferencji zatytułowanych Wpływ papieża Polaka, św. Jana
Pawła II na życie w Chorwacji – w rocznicę dwudziestole
cia pobytu Jana Pawła II w Chorwacji. Pierwsza z konfe
rencji odbędzie się w Krakowie w październiku 2017 roku,
a druga w Splicie w maju 2018 roku. Konferencje są plano
wane ku pamięci i zbliżeniu narodów: chorwackiego i pol
skiego – dwóch narodów umiłowanych przez ojca święte
go Jana Pawła II. Organizatorem konferencji są Uniwersy
tet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Konsul Honorowy
Republiki Chorwacji w Krakowie, zaś współorganizatora
mi: Katolicki Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet w Spli
cie, Urząd i Prezydent Miasta Krakowa, Urząd i Burmistrz
Miasta Split.
Powyższe konferencje to już kolejny wspólny projekt
realizowany przez UPJPII i Konsulat Honorowy Republiki
Chorwacji w Krakowie. Przed dwoma laty z inicjatywy
konsula honorowego w rektoracie UPJPII gościli rektorzy
trzech chorwackich uniwersytetów, którzy z ks. prorekto
rem Józefem Stalą omawiali możliwości współpracy – zo
stały podpisane stosowne umowy. Następnie w listopadzie
2015 roku UPJPII zorganizował dwie międzynarodowe kon
ferencje (1. Biblioteka UPJPII: Pedagogy and Theology for
the Future of Europe; 2. PWSZ w Tarnowie: The Family and
Education in the Struggle for the Future of Europe), w któ
rych aktywnie uczestniczyło sześcioro profesorów z Uni
wersytetu w Splicie ugoszczonych przez konsula honoro
wego Republiki Chorwacji.

Ojciec święty Jan Paweł II w 1998 roku odbył 84. po
dróż apostolską, podczas której nawiedził Chorwację –
była to pielgrzymka świadectwa 2000 lat chrześcijaństwa.
„Będziecie moimi świadkami” – te słowa zmartwychwsta
łego Jezusa stały się hasłem pielgrzymki. Wówczas odbyła
się beatyfikacja Alojzijego Stepinaca, męczennika z czasów
komunistycznych. Papież uczestniczył także w obchodach
1700-lecia Splitu. Ówczesna pielgrzymka w 1998 roku pa
pieża Jana Pawła II do Chorwacji spowodowała przerwanie
izolacji Chorwacji na arenie międzynarodowej. W czasie
pielgrzymki ojciec święty zachęcał do wierności prawdzie,
a także nawoływał do przebaczenia i pojednania, które jako
jedyne mogą przerwać przemoc na Bałkanach. ■

Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku – promocja publikacji
w Archiwum Narodowym w Krakowie
tekst: Monika Smyth
zdjęcie: Małgorzata Multarzyńska‑Janikowska

D

nia 31 marca bieżącego roku w Archiwum Narodowym
w Krakowie przy ul. Siennej 16 odbyła się promocja
wydanej pod koniec 2016 roku publikacji źródłowej Kodeks
wojskowy Piotra I z 1716 roku, która została dofinansowa
na przez dwa ośrodki akademickie – Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet w Białymstoku

(Wydział Historyczno‑Socjologiczny). Spotkanie otworzył
i serdecznie powitał przybyłych gości dyrektor krakow
skiego Archiwum – instytucji, która jest partnerem pub
likacji – dr hab. Wojciech Krawczuk. Władze Wydziału
Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII reprezento
wał wicedyrektor Instytutu Historii dr Marcin Rzepka. ▶
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Dyrektor Archiwum po krótkim wprowadzeniu przeka
zał głos historykom, którzy opracowali, tłumaczyli i przy
gotowali dzieło do druku – dr. Pawłowi Krokoszowi z In
stytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie i dr. hab. Karolowi Łopateckiemu z Instytutu
Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszy z wymie
nionych przybliżył okoliczności związane z powstaniem sa
mego wydawnictwa źródłowego oraz zarysował przebieg
modernizacji rosyjskiego wojska, jaką przeprowadził car
Piotr I na przełomie XVII i XVIII wieku. Zbudowana nie
mal od podstaw armia carska musiała funkcjonować we
dług odpowiednich regulacji prawnych, a taką był właśnie
wprowadzony w 1716 roku kodeks wojskowy. Jego podział
i zawartość w bardzo ciekawy sposób omówił dr hab. Karol
Łopatecki, skupiając uwagę na księdze II Kodeksu wojsko
wego – Artykułach wojskowych, które w owym czasie były
bardzo nowatorskim kodeksem karnym obowiązującym
żołnierzy. Promocję zakończyły pytania dotyczące porusza
nej tematyki, skierowane do autorów opracowania od osób
przybyłych na spotkanie. W ostatnim słowie autorzy zapo
wiedzieli, iż Piotrowy Kodeks wojskowy jest pierwszym te
go typu opracowaniem, a kolejne przygotowane przez nich
publikacje poświęcone ustawodawstwu wojskowemu doby
nowożytnej będą publikowane w ramach serii wydawniczej
Corpus Iuris Militaris (pod redakcją Karola Łopateckiego),
we współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie.
Przygotowana przez historyków edycja źródłowa Ko
deksu wojskowego Piotra I z 1716 roku przypadła w 300. rocz
nicę jego wprowadzenia w życie. Ta sporządzona na pole
cenie cara Piotra I kodyfikacja wojskowa bazowała na ów
czesnych nowatorskich rozwiązaniach przyjętych w armiach
krajów Europy Zachodniej i stanowiła ważne osiągnięcie
w zakresie rosyjskiego oraz ogólnoeuropejskiego prawodaw
stwa wojskowego XVI–XVIII wieku. Wyjątkowość Kodeksu
wojskowego sprawiła, iż stał się on fundamentalnym aktem
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prawnym regulującym funkcjonowanie armii w Imperium
Rosyjskim w XVIII, a nawet w XIX stuleciu. Ów jubileusz
skłonił obydwu naukowców do podjęcia trudu polegającego
na przetłumaczeniu, opracowaniu i wydaniu tego niezwykle
ważnego aktu normatywnego. Impulsem do podjęcia tych
prac było odnalezienie przez nich równocześnie w zbiorach
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (Karol
Łopatecki) i Archiwum Narodowego w Krakowie (Paweł
Krokosz) przetłumaczonych w XVIII wieku na język polski
rosyjskich Artykułów wojskowych z 1715 roku – II księgi
Kodeksu wojskowego. Zestawienie dawnych polskich tłu
maczeń z przełożonym tekstem pozostałych dwóch ksiąg
(I i III) stanowi jednorodną całość i pozwala polskim od
biorcom – nie tylko specjalistom z zakresu historii i pra
wa – poznanie tego XVIII‑wiecznego zabytku rosyjskiej
myśli wojskowej i prawnej.
Trud podjęty przez dwuosobowy krakowsko‑białostocki
zespół badawczy został doceniony przez recenzentów
publikacji, wybitnych znawców wojskowości XVIII wie
ku z Polski i Rosji – prof. dr. hab. Tomasza Ciesielskiego
z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i prof. Pawła
Krotowa z Instytutu Historii Uniwersytetu Państwowego
w Sankt Petersburgu. W odniesieniu do omawianego źród
ła pierwszy z wymienionych zauważył: „[…] Wspólna pra
ca obu wymienionych powyżej historyków zaowocowała
powstaniem niezwykle interesującego, a co więcej nowa
torskiego w polskiej historiografii wojskowej wydawnictwa
źródłowego”. Drugi z recenzentów po zapoznaniu się z za
wartością książki stwierdził: „[…] Na chwilę obecną dzieło
Pawła Krokosza i Karola Łopateckiego jest najbardziej zna
czącym studium w światowej historiografii Kodeksu wojsko
wego 1716 roku. Zawarte zostały w nim zarówno ustalenia
poczynione przez historyków i prawników badających ten
pomnik myśli prawnej w minionych stuleciach, jak i nowe
spostrzeżenia”. ■

Rekrutacja, promocja UPJPII

Nie mogło nas
zabraknąć
na Festiwalu
Nauki i Sztuki,
który odbywał się
w Rynku Głównym
dniach 25–27 maja
2017 roku.
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I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie
zdjęcia: Marta Mastyło

7 kwietnia 2017 roku w krakowskich Łagiewnikach od
był się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Świętej
Siostrze Faustynie. Zainteresowanie młodzieży tematem
przerosło oczekiwania sióstr Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, które po raz pierwszy podjęły się zorgani
zowania takiego konkursu. Patronatem honorowym objął
wydarzenie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra

kowie przekazał 10 indeksów dla finalistów konkursu.
W imieniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra
kowie dyplomy uprawniające do odbioru indeksów wrę
czył ks. prof. Antoni Świerczek, dziekan Wydziału Nauk
Społecznych UPJPII. Konkurs przygotowany został wyśmie
nicie. Finaliści, jak i wszyscy, którzy choć na moment mogli
poczuć jego atmosferę, pozostali z nadzieją, że będzie kon
tynuowany. ■

Ten konkurs to Boże dzieło…
tekst: s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM

P

omysł zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie zrodził się w do
mu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło
sierdzia, do którego wstąpiła św. siostra Faustyna. Otóż
w maju ubiegłego roku do Warszawy przyjechały siostry
posługujące w szkołach jako katechetki. Omawiały sprawy
związane z katechizacją i ewangelizacją młodego pokolenia.
Wówczas zadały sobie pytanie: co jeszcze możemy zrobić, by
podziękować Bogu za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
za Światowe Dni Młodzieży i za orędzie o Bogu bogatym
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w miłosierdzie, które przekazała światu św. siostra Faustyna.
Wówczas s. Pauletta, Małgorzata Gójska, wyznaczona póź
niej przez matkę generalną s. Petrę Kowalczyk na koordy
natorkę konkursu, podała hasło: konkurs, konkurs o naszej
świętej! I tak się stało.
W sierpniu powstał regulamin, a w październiku już
były pierwsze zgłoszenia. Konkurs przerósł wszelkie na
sze oczekiwania. Zgłosili się uczniowie z ponad 330 szkół.
Nieraz nawet osobiście dzwonili do sióstr koordynatorek czy
na furtę klasztorną w Krakowie, aby upewnić się, czy właś

ciwie rozumieją poznawany zakres materiału, czy właściwie
odczytują pojęcia itd. Okazało się, że nie tylko nauki ścisłe
są ważne dla tych osób, ale również sprawy wiary. Kolejny
już raz miałyśmy możliwość przekonać się, że młodzi noszą
w sobie pragnienie ,,czegoś więcej”, pragnienie Boga, prag
nienie miłości i świętości; że siostra Faustyna nadal przy
ciąga, że Dzienniczek pochłania…
Z kolei dla mnie układającej testy dla poziomu ponad
gimnazjalnego był to czas jeszcze bliższego spotkania z ta
jemnicą miłosierdzia i ze św. siostrą Faustyną. Przyznaję,
że nie spodziewałam się tego. Kiedy po raz pierwszy zabra
łam się do układania testu do etapu szkolnego, wyznaczy
łam sobie karteczkami zakres i z góry przeznaczyłam czas,
w którym powinnam się uporać ze zleconym mi zadaniem
do wykonania. Aż tu nagle, ku mojemu zaskoczeniu, okaza
ło się, że przy okazji układania pytań wiele razy jakby Ktoś
pociągnął za struny mojego serca i siłą rzeczy musiałam się
nad danym tekstem Dzienniczka zatrzymać… To był błogo
sławiony czas, jakby modlitwa pracą i przy pracy…
W chwilach kryzysowych, bo i takie były, kiedy zmę
czenie brało górę, Bóg dawał wyraźne znaki, by kontynu
ować dzieło. Wśród nich, dla nas sióstr, znakiem potwier
dzających zgodność konkursu z wolą Bożą była współpra
ca z wyższymi uczelniami w Polsce, m.in. z Uniwersytetem
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który ob
jął konkurs patronatem honorowym i przyznał 3 indeksy,
Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, któ
ry przyznał aż 10 indeksów na swoją Uczelnię, Papieskim
Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu, który przyznał
4 indeksy i Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej
z indeksem na dziennikarstwo. Dzięki tej wspaniałej współ
pracy konkurs zyskał rangę i jeszcze bardziej zmotywował
uczniów. Również wielkim darem okazały się media pro
mujące nasz konkurs, ponad 20 redakcji radiowych i tele
wizyjnych włączyło się w tę akcję.
Oczywiście miałyśmy parę niedociągnięć, ale suma
summarum konkurs okazał się Bożym dziełem i czasem

wielkiej współpracy wielu ludzi, którym bliskie jest orę
dzie Bożego Miłosierdzia. Wyczuwało się pokój i radość
u osób, z którymi przyszło nam się spotkać, współpracować
czy też nawet tylko telefonicznie porozmawiać. Jeszcze raz
z serca składam Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażo
wali się w Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Siostrze
Faustynie!
Mam nadzieję, że to zasiane ziarenko dobra będzie wzra
stać na większą chwałę miłosiernego Boga! ■

Święta siostra Faustyna i święty Jan Paweł II
pomogli mi zdobyć indeks UPJPII
tekst: Klara Żbik

We

wrześniu 1939 roku moja prababcia dostała od
księdza katechety obrazek z podpisem „Jezu,
ufam Tobie”. To, co ksiądz powiedział wtedy dzieciom,
moja dziewięćdziesięcioletnia prababcia zapamiętała tak:
kto będzie miał przy sobie ten obrazek, przeżyje wojnę.
Prababcia chwyciła się tej myśli z całą swoją ufnością. Jej
przeżycia zapełniłyby gruby tom. Zarówno ona, jak i jej
rodzice i siostry przeżyli okupację Warszawy, Powstanie
Warszawskie i niemiecką niewolę, po której wrócili do ro
dzinnego miasta. Obrazek towarzyszył jej cały czas i towa

rzyszy do dziś. Prababcia przez całe życie opowiada wszyst
kim swoją historię, a jej dzieci, wnuki i prawnuki od za
wsze jej słuchają.
Stopniowo odkrywano w mojej rodzinie historię nie
zwykłego obrazka i niezwykłej siostry, której Pan Jezus go
objawił. Od kilkudziesięciu lat rokrocznie moi dziadkowie,
a potem rodzice i my pielgrzymujemy do Łagiewnik. Ja sa
ma nie pamiętam czasów, gdy nie było jeszcze Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, ale za to pamiętam wszystkie etapy
budowy Centrum Jana Pawła II. Mogłam śledzić, jak z ro
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ku na rok rósł dom świętego. Jan Paweł II i Siostra Faustyna
byli nieodłącznymi towarzyszami moich wakacji, i nie tylko
wakacji. W gimnazjum wzięłam udział w konkursie „Santo
Subito”. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, ale dzięki nie
mu osoba Jana Pawła II stała się mi jeszcze bliższa. Siostrę
Faustynę wybrałam w zeszłym roku na patronkę bierzmo
wania. Toteż kiedy zobaczyłam we wrześniu zaproszenie do
konkursu jej poświęconego, nie mogłam pozostać obojętna,
bo to przecież „moja” siostra. Prawdę mówiąc, od razu wy
obraziłam sobie, jak wspaniale będzie pojechać w ulubione
miejsca, żeby pisać finał tego konkursu. Dopiero później
przyszła refleksja, że to może nie być takie proste… I wca
le nie było.
Teraz, kiedy wspominam przygotowania do konkursu,
kojarzą mi się z pływaniem w ogromnym oceanie – faktów
i myśli. Pierwszy etap był stosunkowo najłatwiejszy, mo
głam przygotowywać się do niego wieczorami i w soboty,
a towarzyszyła mi atmosfera życzliwości rodziny, zwłaszcza
babcia mnie mocno wspierała, i pani katechetka.
Kolejne etapy okazały się trudniejsze, szczególnie z po
wodu presji czasu. Kilka razy, niestety, musiałam wybie
rać między nauką do sprawdzianu (w szkole nie było ta
ryfy ulgowej) a przygotowaniem do konkursu. Wybrałam
konkurs i teraz jestem zadowolona, ale bywało trudno.
Atmosferę drugiego etapu zapamiętałam jako atmosferę
rywalizacji. Pytania konkursowe okazały się bardzo trud
ne. Szczególnie zapamiętałam niewinnie wyglądającą krzy
żówkę. Do dziś nie wiem, jak nazywa się po łacinie postawa
leżenia krzyżem na dziesięć liter.
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O atmosferę finału zadbały siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia. Były niesamowite, przeżywały
wszystko na pewno nie mniej niż uczestnicy i ich opieku
nowie, interesowały się każdym i widać było, jak bardzo
cieszą się, że to pionierskie przedsięwzięcie udało się zre
alizować. Atmosfera finału była atmosferą modlitwy i mi
mo zimna i deszczu odebrałam ją jako niezwykle ciepłą
i rodzinną. A pytania okazały się jeszcze trudniejsze, gdyż
dotyczyły praktycznie tylko Dzienniczka siostry Faustyny.
Podziwiałam pomysłowość układających je.
Kiedy odczytano moje nazwisko jako zdobywczyni in
deksu, odczułam przede wszystkim szaloną lekkość i ulgę.
Duma, zadowolenie i satysfakcja przyszły później.
Gdy patrzę na pieczęć z napisem „Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie”, to zachwycam się brzmieniem
każdego słowa z osobna. Po pierwsze – Jana Pawła II. Czuję
się tak, jakby dwoje moich przyjaciół – Jan Paweł II i sio
stra Faustyna – pomogło mi zdobyć ten indeks. Po dru
gie – w Krakowie. Studia filozoficzne w Krakowie to ta
ka kwintesencja studiów w ogóle, w dodatku, dzięki królo
wej Jadwidze, z kilkusetletnią tradycją. Obecnie chodzę do
LO Królowej Jadwigi w Warszawie. Święta królowa Jadwiga
to moja trzecia przyjaciółka z Krakowa i wyraźnie czuję,
że na jej pomoc też mogę liczyć. I wreszcie – samo sło
wo „uniwersytet”, a ja dopiero w przyszłym roku zdaję ma
turę! To bardzo, bardzo przyjemne uczucie, że już mogę
„pochwalić się” indeksem! To niesamowite, jak wszystko
do siebie pasuje. Niedawno na ulicy Kanoniczej zwiedza
łam Muzeum Świętego Jana Pawła II – to samo, które teraz

ma swoją siedzibę w Centrum na Białych Morzach. Bardzo
mi się to miejsce podobało, ponieważ czułam, jakby każ
da klepka w podłodze pamiętała kroki świętego papieża.
Nawet nie przypuszczałam, że w tym samym miejscu będę
mogła studiować.

Konkurs o św. siostrze Faustynie był wspaniałą, choć ab
sorbującą przygodą, a jej zakończenie odpowiada wszyst
kim pięknym wyobrażeniom. ■

Czułam obecność siostry Faustyny
tekst: Karolina Wycisk

O

gólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Siostrze Fau
stynie – brzmi nieźle! Tak pomyślałam, kiedy nasza
pani katechetka ogłosiła w klasie konkurs. Święta siostra
Faustyna od kilku lat jest bliska mojemu sercu, bowiem 3 la
ta temu, przyjmując sakrament bierzmowania, przyjęłam
imię Faustyna i obrałam ją jako patronkę mojego dalsze
go, dojrzałego życia chrześcijanina. Pomyślałam – dlacze
go nie? Może uda mi się jeszcze bardziej przybliżyć do jej
osoby, a z drugiej strony sprawdzić, czy dobrze znam „moją
duchową przyjaciółkę”. Zgłosiłam się. Nie przygotowywa
łam się do etapu szkolnego, poszłam z marszu. Ogromne
zdziwienie, kiedy okazało się, że poszło mi naprawdę nie
źle. Wiedziałam, że siostra Faustyna była przy mnie, i ten
test był jakby rozmową z nią o jej życiu. Etap rejonowy był
stresujący, widziałam gros młodzieży, tak bardzo przygoto
wanej, a ja skromnie trzymałam w ramionach Dzienniczek
i powtarzałam sobie kilka słów: „Ty wiesz, siostro Faustyno,
jak dobrze Cię znam, niech się stanie wola Boga”. Kilka dni
później otrzymałam wiadomość, że otwarły się przede mną

drzwi na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Siostrze
Faustynie. Niedowierzanie, satysfakcja, radość… A może po
prostu zwykły uśmiech pod nosem. Postanowiłam, że nie
będę katować się nauką, dzień przed konkursem postanowi
łam sprawdzić stronę internetową i przeczytałam, że najlep
si mogą otrzymać szansę na studia na wybranym kierunku.
Oczywiście przejrzałam je, ale szybko tę stronę zamknęłam.
Konkurs był dla mnie po prostu zbliżeniem się do Boga, po
głębianiem świadomości o Jego miłosierdziu, które spływa
na mnie każdego dnia. Był po prostu ostoją i ucieczką od
szarej rzeczywistości. Jak się później okazało, stał się dla
mnie szansą. Kiedy przyjechaliśmy do Łagiewnik, czułam
obecność Boga, ale szczególnie obecność siostry Faustyny.
Kiedy pisaliśmy test, uśmiechałam się do samej siebie, czu
łam, że przelałam całą swoją wiedzę na papier, a kiedy usły
szałam, że znalazłam się w gronie 17, moja radość nie miała
końca. To było wzruszenie i niedowierzanie, że to właśnie ja.
Wybrałam Uniwersytet Papieski w Krakowie na kierunku
Nauki o rodzinie, bo czuję, że rodzina jest wartością zani
Vita Academica 2017 nr 2 (91)
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kającą w dzisiejszym świecie. Ważne jest, byśmy byli przy
potrzebujących nas małżonkach, dzieciach, byśmy poma
gali. Wierzę, że jestem powołana do bycia posłannikiem

Boga – tak jak św. siostra Faustyna. I wierzę, że to właśnie
na tych studiach spełnię swoje marzenia, ideały i będę gło
siła miłosierdzie na cały świat i na całe życie. ■

Ruszyła Studencka Promocja Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie
tekst i zdjęcie: Celina Budzowska

D

ziałając w ścisłej współpracy z Biurem Promocji, na
si studenci dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej
przygotować się do promocji naszego uniwersytetu. Z każ
dego wydziału wyłoniliśmy kilku przedstawicieli. Należy
podkreślić, że chętnych do dzielenia się atutami studiowa
nia na naszej uczelni nie brakuje.
Dobrze przygotowani merytorycznie, wyposażeni przez
Biuro Promocji w atrakcyjne zakładki, foldery, ulotki, fil
mik i cukierki krówki – oczywiście z uniwersyteckim lo
go, studenci wyruszyli do liceów. W pierwszej kolejno
ści odwiedzili patronackie LO w Centrum Edukacyjnym
„Radosna Nowina” w Piekarach, a następnie katolickie LO
im. Stanisława Kostki w Kielcach. Dzięki ogromnemu zaan
gażowaniu i życzliwości ks. dr. Bartłomieja Pierona studenci
dodatkowo promowali nasz uniwersytet w I LO im. Stefana
Żeromskiego oraz VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kiel
cach. Chętnie przyjęto też studencką delegację w Zespole
Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, w LO im. Ta
deusza Kościuszki w Krzeszowicach oraz w Katolickim LO
im. Świętej Rodziny w Krakowie. Z uwagi na fakt przekaza
nia indeksów UPJPII laureatom Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie, którego finał odbył
się w Łagiewnikach, tam również otrzymaliśmy szansę na
krótką promocję.
Z uśmiechem i radością studenci przybliżali licealistom
najciekawsze i najbardziej praktyczne aspekty każdego wy
działu. Zaczęli od najstarszego Wydziału Teologicznego, po
przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Wydział
Filozofii, najliczniejszy Wydział Nauk Społecznych, aż po
najmłodszy, ale obiecująco zapowiadający się Wydział
Prawa Kanonicznego. Studenci podkreślali atuty studio
wania na UPJPII. Wybierali najbardziej interesujące wy
kłady, dzielili się z licealistami własnymi doświadczenia
mi i przeżyciami. Mówili o prężnie działających kołach na
ukowych. Podkreślali możliwość wyjazdów do państw Unii
Europejskiej w ramach programu Erasmus+, mówili także
o odbywaniu praktyk zagranicznych i równoczesnym pod
noszeniu kompetencji językowych. Zachęcali przyszłych
studentów wysokimi stypendiami naukowymi i socjalny
mi. Wskazywali na możliwość uczenia się języków obcych
w niewielkich grupach i nowoczesnych laboratoriach języ
kowych oraz podkreślali możliwości uzyskania indywidu
alnej organizacji studiów czy też indywidualnego toku stu
diów dzięki prostudenckiemu charakterowi naszej uczelni.
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Doceniali przede wszystkim godne traktowanie studenta
i niepowtarzalną atmosferę studiowania w samym sercu
królewskiego miasta Krakowa.
Licealiści wykazali duże zainteresowanie. Zadawali wie
le pytań, chętnie zabierali nasze ulotki. Otwartość, ogrom
na życzliwość, a nawet gościnność, z jaką spotkaliśmy się
ze strony dyrekcji szkół, zachęciła nas do odwiedzania ko
lejnych liceów. W najbliższym czasie planujemy odwiedzić
patronackie IX LO w Krakowie oraz licea w Nowym Sączu
i Tarnowie.
Jako koordynatorka przedsięwzięcia uważam, że akcja
pod hasłem „Studencka Promocja UPJPII” jest warta kon
tynuowania. ■

Warsztaty Historyczne UPJPII 2015/2016
Uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
z promesami indeksów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
tekst: Danuta Smółka‑Sroka
zdjęcie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

C

elem warsztatów historycznych organizowanych przez
UPJPII jest popularyzowanie historii i rozwijanie zain
teresowania tą dziedziną wiedzy wśród młodzieży ponad
gimnazjalnej. Tym razem odbywały się pod hasłem „Świat
na wyciągnięcie ręki” i podobnie jak poprzednio miały
charakter wykładów, warsztatów i lekcji muzealnych. Cały
cykl spotkań wieńczył konkurs polegający na przygotowa
niu eseju historycznego pod tytułem Nad Wilią, Prypecią
i Smotryczem – magia Kresów Wschodnich. Laureaci konkur
su mogli zdobyć indeksy na Wydział Historii i Dziedzictwa
Kulturowego UPJPII.
Podczas warsztatów młodzież kilkakrotnie spotka
ła się z pracownikami UPJPII na wykładach, które doty
czyły m.in. takich zagadnień jak znaczenie przewodników
turystycznych (Z przewodnikiem przez świat – dr Paweł
Krokosz), tworzenie dokumentacji audiowizualnej (spot
kanie w Bibliotece Głównej UPJPII prowadzone przez
dr. Sławomira Cebulę), znaczenie terminu „Kresy Wschod
nie” na przestrzeni dziejów (Kresy Wschodnie – dr Marek Ha
łaburda), relacje między Polakami i muzułmanami na kre

sach (Swoi i obcy. Muzułmanie na kresach Rzeczypospolitej –
dr Marcin Rzepka).
Szczególnie interesujące dla uczestników warsztatów
były dwa spotkania w terenie. W Pałacu Biskupa Erazma
Ciołka młodzież zapoznała się z wielokulturowym dzie
dzictwem dawnej Rzeczypospolitej, podziwiając cenne za
bytki sztuki sakralnej Kościołów katolickiego i unickie
go oraz Cerkwi prawosławnej. Lekcję muzealną przepro
wadzili pracownicy Muzeum Narodowego w Krakowie.
Uczniowie, oprowadzani przez zakonnika, zwiedzili też
klasztor Benedyktynów – jeden z najstarszych w Polsce.
23 kwietnia 2016 roku w gmachu UPJPII przy ul. Fran
ciszkańskiej 1 odbył się finał konkursu historycznego.
Uczestnicy, biorący też udział w zajęciach, w okresie od
21 listopada 2015 do 31 marca 2016 roku przygotowywali
eseje poświęcone Kresom Wschodnim. Laureatkami kon
kursu zostały uczennice klasy II E z Zespołu Szkół Ogól
nokształcących nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym
Targu, Aleksandra Bochnak i Katarzyna Jachna. Otrzymały
cenne nagrody książkowe i zaświadczenia o przyznaniu in
Vita Academica 2017 nr 2 (91)
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deksów na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
UPJPII.
Wręczenie promes indeksów odbyło się w Zespole
Szkół 28 kwietnia tego roku, podczas uroczystości zakoń
czenia szkoły dla abiturientów. Na zaproszenie dyrektora
Zespołu Szkół, dr Beaty Tarnowskiej, przybyli na uroczy
stość – dr Tomasz Graff, prodziekan Wydziału Historii
i Dziedzictwa Kulturowego oraz dr Paweł Krokosz, jeden

z koordynatorów warsztatów historycznych w roku szkol
nym 2015/2016. Wręczając promesy, pogratulowali laureat
kom nagród, życząc im sukcesów na egzaminie dojrzałości
i podczas studiów. Przekazali też informacje o planowanej
na rok szkolny 2017/2018 kolejnej edycji warsztatów, która
jest w trakcie przygotowań, zachęcając jednocześnie mło
dzież do uczestnictwa i rozwijania zainteresowań i pasji. ■

Dni otwarte IDiKS
tekst i zdjęcia: IDiKS

16 marca odbyło się ostatnie tego ro
ku spotkanie z cyklu dni otwartych In
stytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UPJPII w Krakowie. W wy
darzeniu uczestniczyło ok. 200 osób,
które odpowiedziały na zaproszenie
skierowane do 14 szkół. Gościliśmy
młodzież z opiekunami z Nowego Tar
gu, Chrzanowa, Sosnowca i kilku lice
ów z Krakowa.
Dzięki dniom otwartym od kilku
lat odnotowujemy rekordowy nabór na
kierunek dziennikarstwo i komunika
cja społeczna. W 2015 roku przyjęto
90 osób na studia dzienne i 24 osoby
na niestacjonarne, a już w roku 2016 –
98 osób na studia dzienne i 30 na nie
stacjonarne.
Należy przypomnieć, że były lata,
kiedy na pierwszym roku studiowało
zaledwie ok. 60 osób. Warto więc or
ganizować dni otwarte także za rok. ■

Targi edukacyjne 2017
tekst: Agata Wróblewska
zdjęcia: Marta Mastyło, Krzysztof Mleczko, Justyna Kastelik

Od

20 stycznia do 25 marca mieliśmy możliwość za
prezentowania oferty dydaktycznej UPJPII na licz
nych targach edukacyjnych. Były to zarówno imprezy or
ganizowane w wielkich halach wystawowych z liczbą od
wiedzających sięgającą kilkudziesięciu tysięcy (Warszawa,
Rzeszów, Gdańsk, Kraków), jak i niewielkie, jednodnio
we spotkania z lokalną młodzieżą (Oświęcim, Wieliczka,
Cieszyn, Mikołów, Nowy Sącz).
Targi edukacyjne to dla zwiedzających znakomita oka
zja, by wybrać najbardziej odpowiedni kierunek kształcenia
i dowiedzieć się, jak zaplanować karierę. Wystawcy nato
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miast mają możliwość zaprezentowania oferty dydaktycznej
i porównania jej z propozycją konkurencji.
To, co najważniejsze, na co najbardziej liczyliśmy, pla
nując wyjazdy promocyjne, to okazja rozmowy i bezpośred
niego kontaktu z młodymi ludźmi, którzy dokonują wybo
ru dalszej ścieżki kształcenia – kierunku studiów i uczelni.
Mamy jeszcze w pamięci dylematy i pytania tegorocznych
maturzystów, którzy odchodzili z naszego stoiska nie tyl
ko hojnie obdarowani folderami, ulotkami i uczelnianymi
gadżetami, ale przede wszystkim zapewnieni, że „studia
w sercu Krakowa” to propozycja dająca wiele możliwości. ▶
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Targi to także znakomita okazja do nawiązywania kon
taktów i zawierania znajomości. Tak było w Kielcach, gdzie
nasz zespół był aktywnie wspierany przez kleryków z tam
tejszego Wyższego Seminarium Duchownego. Nasi wspa
niali towarzysze tych dni z sąsiedniego targowego stoiska
„odsyłali” do nas owieczki (głównie płci pięknej) oraz tych
niekoniecznie przekonanych do kapłaństwa jako drogi ży
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ciowej. Zachowamy w serdecznej pamięci ich radosną obec
ność, która te targi uczyniła wyjątkowymi.
W tym roku Biuro Promocji było aktywnie wspierane
przez pracowników naukowych z poszczególnych wydzia
łów, a także studentów. Za poświęcony czas, zaangażowa
nie i pomoc serdecznie dziękujemy. ■

