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• Łukasz Mazur, Znaczenie archetypu w kontekście feno
menu teorii spiskowych Daniel Milewski, Metafora w filozofii;
• Kornelia Dorynek, Koncepcja człowieka w filozofii
Meraba Mamardaszwili.
W czasie wyjazdu nie zabrakło również czasu na wspól
ne rozmowy i gry. Popularnością cieszyła się słynna Mafia,
która przeszła już do tradycji naszych wyjazdów, a także róż
ne inne gry (z Carcasonne i bierkami na czele). Ciekawym
pomysłem okazały się filozoficzne kalambury – które od

dziś, mamy szczerą nadzieję, wykładowcy uznają za pod
stawowy sposób egzaminowania.
Wyjazd pozwolił nam odkryć, jak wartościową tworzy
my wspólnotę i jak wiele możemy wspólnie osiągnąć (choć
by ulepić bałwana z logo uczelni na piersi czy urządzić bi
twę na śnieżki, przypominając sobie radość dzieciństwa).
Z nowym zapałem oraz odrobiną żalu opuszczaliśmy białe
Kościelisko, już dziś planując kolejny wyjazd. ■

PTTK zawitało również na naszej uczelni
tekst: Anna Urbańczyk
zdjęcia: Szymon Kawalec, Karolina Kopeć, Anna Urbańczyk

Od

listopada zeszłego roku ofi
cjalnie działamy jako Aka
demickie Koło Turystyczne Pellegri
no, podlegając pod Oddział Akade
micki PTTK w Krakowie. Jeśli jesteś
już członkiem Polskiego Towarzystwa
Tur ystyczno‑Krajoznawczego – ode
zwij się! Jeśli nie, nic straconego, naj
lepsze przed Tobą!
PTTK to najstarsze w Polsce sto
warzyszenie skupiające turystów i kra
joznawców. Powstało przeszło sześć
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dziesiąt lat temu z połączenia Polskie
go Towarzystwa Tatrzańskiego (1873)
i Polskiego Towarzystwa Krajoznaw
czego (1906), stając się ich prawnym
następcą, spadkobiercą ich trady
cji, dorobku ideowego, a także mająt
ku. Od powstania w 1950 roku PTTK
rozwija i upowszechnia krajoznawstwo
i turystykę kwalifikowaną we wszyst
kich jej formach, od turystyki pieszej
górskiej i nizinnej począwszy, poprzez
kolarską, kajakową, żeglarską, konną

i narciarską aż po motorową. Struktu
ry PTTK tworzy m.in. Oddział Aka
demicki w Krakowie, który skupia stu
dentów, pracowników naukowych oraz
inne osoby, którym góry i turystyka
są szczególnie bliskie. Zrzesza 11 kół
i klubów PTTK, w tym dwa przewod
nickie: beskidzkie – SKPG Kraków i ta
trzańskie – AKPT oraz siedem uczel
nianych: przy AGH, UJ, AWF, UEK,
PK, UP, UPJPII, a także dwa tereno
we: koło w Zabierzowie oraz między

pokoleniowe koło nr 13 i nowo powsta
ły Akademicki Klub Organizatorów
Turystyki.
Od niedawna OA PTTK tworzy
my i my – AKT Pellegrino. Cieszymy
się, że udało nam się wystartować.
Pierwsze wyjazdy i slajdowiska ma
my już za sobą. Nie zwalniamy jednak
tempa! Mamy nadzieję, że wesprze
cie naszą działalność swoim udziałem
w kolejnych wydarzeniach. Liczymy na
Was! Sami zobaczcie, jak wiele do tej
pory udało nam się zrobić.
W dniach 8–9 października 2016
roku odbył się pierwszy wyjazd inte
gracyjny pod hasłem: „Wracamy do
korzeni!”, zorganizowany przy współ
pracy z Samorządem Studenckim
UPJPII. Zdecydowaliśmy się na frag
ment Szlaku Papieskiego, malowniczy
Beskid Mały, a dokładnie jego wschod
nie pasmo, tzw. Grupę Łamanej Skały,
z Gronią Jana Pawła II i Leskowcem na
czele. Nie zraziły nas ni deszcz, ni śnieg,
ni skromna liczba osób. Nocowaliśmy
w studenckiej Chatce pod Potrójną.
Pierwszy wyjazd był dla nas bazą do
świadczeń, zmierzeniem się z nowymi
wyzwaniami i superprzygodą! Miesiąc

później (5–6 listopada) znów spotkali
śmy się na Papieskim Szlaku. Tym ra
zem trasa biegła z Krościenka na Prze
hybę, a zejście zostało zaplanowa
ne do Starego Sącza. Szlak ten często
jest nazywany „powtórką z geografii”.
Ustanowiony został po kanonizacji
bł. Kingi – patronki ziemi sądeckiej,
na pamiątkę wędrówek Karola Wojtyły
po Beskidzie Sądeckim. Wyjazd cieszył
się dużo większym zainteresowaniem
niż pierwszy, obfitując w jeszcze więk
szą dawkę niezaplanowanych przygód.
9 listopada spotkaliśmy się w kinie
ARS, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć
film Jana Matuszyńskiego Ostatnia ro
dzina oraz wysłuchać prelekcji Szymo
na Jarosińskiego i Mateusza Chramca
dotyczącej głównych bohaterów sean
su. Dla wielu było to pierwsze spotka
nie ze Zdzisławem, Tomaszem i Zofią
Beksińskimi. Organizatorem akcji
„Bilet za 6 zł” był Samorząd Studencki
UPJPII przy współpracy z Kołem.
Natomiast 19 października wysłucha
liśmy wykładu Wiesława Banacha, dy
rektora Muzeum Historycznego w Sa
noku, który gościł w Nowohuckim
Centrum Kultury, bowiem choć obrazy

to najbardziej znane dzieła Zdzisława
Beksińskiego, nie można jednak zapo
minać o jego rysunkach, fotografiach,
a nawet opowiadaniach, które pisał, za
nim oddał się malarstwu. Część rysun
ków i fotografii ma powrócić do Białej
Sali w Nowohuckim Centrum Kultury,
którego wystawę bardzo gorąco pole
camy. W opowiadania można za to za
opatrzyć się w prawie każdej księgarni.
Naprawdę warto!
Zaledwie kilka dni później, 17 listo
pada, zorganizowaliśmy pierwsze slaj
dowisko: Tam i z powrotem, czyli Izra
el za 500 zł, na którym nasz kolega
Kamil Krzemień opowiadał o swojej
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spontanicznej podróży do tego kraju.
Miła atmosfera, pyszne ciasto czeko
ladowe i co najważniejsze: pełna sa
la ludzi sprawiły, że wydarzenie śmia
ło możemy zaliczyć do tych udanych
w 300 procentach. Sześć dni później,
23 listopada, miało miejsce kolejne wy
darzenie – wyjście do Centrum Jana
Pawła II w Krakowie, gdzie nasz kole
ga i kustosz wystawy Krzysztof Sadło
wygłosił ponaddwugodzinny wykład
dotyczący całunu turyńskiego oraz wy
stawy stałej prezentowanej w Łagiew
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nikach. Powód czy dowód? „Znak, któ
remu sprzeciwiać się będą” czy Ikona
Kerygmatu? Kim jest Człowiek z Cału
nu? Na te pytania staraliśmy się zna
leźć odpowiedź. Chyba nawet z pozy
tywnym skutkiem…
Pierwszego dnia grudnia Martyna
Kurek, studentka naszego uniwersyte
tu, opowiadała nam o swoim dziewię
ciomiesięcznym wolontariacie w Ame
ryce Południowej. Gościem wieczor
nego slajdowiska był także o. Jan Ko
czy SVD, polski misjonarz, założyciel

fundacji San Jose Freinademetz SVD –
Fu Shen Fu, który dwanaście lat spę
dził w mieście Ventanas w Ekwadorze.
Dołożyliśmy wszelkich starań, by spot
kanie było przygotowane jak najlepiej.
Całość przeszła nasze oczekiwania,
o czym świadczą pękające w szwach
podziemia przy Kanoniczej 9 i prawie
dwugodzinne spotkanie, które z powo
dzeniem mogłoby trwać drugie tyle…
17 stycznia Karol Adamski – re
daktor strony Czarnobylcy, wielokrot
ny uczestnik wypraw do czarnobylskiej
strefy, przygotował dla nas slajdowisko
Czarnobyl. Piękno pustki. Jak napraw
dę wygląda życie w Czarnobylu? Jak
silna jest radioaktywna siła przyciąga
nia, która zachęca do przyjazdu tysią
ce turystów? Jak zorganizować rowero
wą wycieczkę na Ukrainę? Na te i wie
le więcej pytań uzyskaliśmy odpowiedź
podczas tego wieczoru.
11–12 marca odbył się rajd „Ko
biety GÓRĄ”, zorganizowany z myślą
o naszych studentkach (i nie tylko!)
i ich święcie. Za cel obraliśmy sobie
Beskid Sądecki: Krynica Zdrój–Hala
Łabowska–Piwnicza Zdrój. Był śnieg,
słońce, ognisko, gitary i dużo święto
wania!
Kilka dni później, 16 marca, wraz
z Samorządem Studenckim UPJPII
współorganizowaliśmy wyjście do ki
na za jedyne 6 zł! Maria Skłodowska
‑Curie – seans, na który się wybrali
śmy, okazał się trafionym pomysłem.
W wyjściu uczestniczyło blisko 60 ki
nomaniaków, a całość poprzedziła pre
lekcja naszego kolegi Sławka Piskozu
ba, który przybliżył nam temat kobiet
i i ich wynalazków w XIX wieku.
22 marca w ramach naszych cy
klicznych slajdowisk (organizowanych
pod czujnym okiem Moniki Graczyk)
gościliśmy na naszej uczelni Roberta
Szydłę, który w barwny i bardzo za
chęcający do wyjazdu sposób przed
stawił nam Indonezję. „Indonezja to
kraj magiczny, do którego trafiłem nie
jako przez przypadek. Po raz pierw
szy, gdy wybierałem się na praktyki,
to właśnie stamtąd najszybciej odpi
sali. Po przyjeździe początki były dziw
ne – inna kultura, ludzie, język, men
talność… Jednak po dłuższym czasie
zauważyłem, że w tym szaleństwie jest
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metoda i zakochałem się w tym kraju.
Obecnie jest to moja druga ojczyzna,
o której chciałbym wszystkim opowie
dzieć. Na prelekcji będą nie tylko zdję
cia, a nawet bardziej opowieści, przy
kłady, stroje i różne ciekawe artefak
ty z tego niesamowitego kraju. Sampai
jumpa lagi!” – zapowiadał przed spot
kaniem Robert. Trzygodzinna indone
zyjska przygoda minęła nam tego wie
czoru zaskakująco szybko, a w głowie
pozostawiła chęć zakupu biletu i po
dróży w ten kolorowy świat.
W dniach 3–5 kwietnia współor
ganizowaliśmy akcję DKMS na terenie

naszej uczelni. Wydarzenie poprzedzi
ły: szkolenia, kręcenie filmów promo
cyjnych, spotkania, przygotowywanie
materiałów marketingowych itd. Przez
te 3 dni uczelnia tętniła życiem. Grupa
superbohaterów, którą tworzyli nasi
wolontariusze w kolorowych przebra
niach, zachęcała do dołączenia do bazy
potencjalnych dawców szpiku i komó
rek macierzystych. Była nawet ściana
gwiazd, gdzie każdy nowy superboha
ter mógł złożyć swój autograf.
Kolejne slajdowisko (26 kwietnia)
przybliżyło nam rejon baśniowej Ka
padocji. Podróż do Turcji zapewniła

nam studentka naszej uczelni Paulina
Talik. Kapadocja ze swoim księżyco
wym krajobrazem (również kosmicz
nie piękna) przyciąga tłumy tury
stów, którzy chcą zobaczyć ten jedy
ny w swoim rodzaju kawałek świata.
Prelegentka wprowadziła nas w grani
ce tego nietypowego miejsca, mówiąc
m.in. o Dolinie Gołębi, muzeum pod
odkrytym niebem, jak również prze
prowadziła nas przez podziemne ko
rytarze miasta, które skrywają w so
bie setki lat historii.
Przed nami spora lista planów do
realizacji. Żeby wszystko poszło zgod
nie z założeniami, potrzebujemy Was.
Jeśli lubisz podróżować, chciałbyś po
dzielić się z innymi swoimi wspomnie
niami z wyjazdu, masz ochotę gdzieś
pojechać, a nie masz z kim – odezwij
się! Im będzie nas więcej, tym więcej
uda się zrobić. Namiary na nas: www.
pellegrino.oakrakow.pttk.pl. Odpo
wiadamy również na maile: akt.pel
leg rino@gmail.com i facebookowe
wiadomości: fb.com/akt.pellegrino.
Zachęcamy do udziału w naszych wy
darzeniach. Do zobaczenia na szlaku!
Z turystycznym pozdrowieniem! ■

Droga krzyżowa dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Jerzy Dominik Snopiński

W

okresie Wielkiego Postu słuchacze UTW UPJPII
uczestniczą w spotkaniach religijnych charaktery
stycznych dla tego okresu. W ubiegłych latach były to dni
skupienia, a w bieżącym roku droga krzyżowa.
Nabożeństwo drogi krzyżowej należy do najbardziej po
pularnych nabożeństw wielkopostnych. Jego początki się
gają okresu wypraw krzyżowych (XI–XIII wiek), kiedy na
silił się kult miejsc związanych z męką Chrystusa i wzrosła
liczba pielgrzymek do Ziemi Świętej.
Z czasem zostały wyodrębnione stacje drogi krzyżo
wej, obrazujące poszczególne zdarzenia z ostatniego eta
pu ziemskiego życia Jezusa. Początkowo liczba ich waha
ła się od 7 do 18. Obecnie męka Chrystusa rozważana jest
w 14 symbolicznych stacjach.
Swoją wspólnotową drogę krzyżową słuchacze UTW
odprawili 23 marca 2017 roku w kaplicy przy ul. Bernar
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dyńskiej 3. Przygotowali ją uczestnicy warsztatów liturgicz
nych, prowadzonych na UTW przez mgr. Dawida Czaic
kiego. Nabożeństwu przewodniczył prodziekan Wydziału
Teologicznego, a zarazem kierownik UTW ks. dr hab. Jan
Dziedzic, prof. UPJPII. Na wstępie przypomniał słowa
Chrystusa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze sa
mego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje” (Łk 9, 23). Uczeń decydujący się naśladować
Jezusa musi wyrzec się swoich planów i przyjąć ten przy
gotowany dla niego przez Boga. Łączność z Chrystusem
pozwala łatwiej dźwigać codzienne krzyże. Rozważania
dotyczące poszczególnych stacji prowadzili słuchacze,
podchodząc kolejno do mikrofonu, podczas gdy troje stu
dentów z krzyżem i świecami przechodziło do obrazów
symbolizujących czternaście stacji drogi krzyżowej. Przy
pierwszej modlono się, abyśmy jako chrześcijanie potra
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fili być świadkami miłości i prawdy. Przy drugiej proszono
o odwagę w niesieniu krzyża, który jest znakiem miłości
i odkupienia. Rozważając upadek Chrystusa, modlono się
o siłę powstawania z grzechu. Rozważania przy kolejnych
stacjach dotyczyły takich problemów jak potrzeba dostrze
gania ludzkiego cierpienia, niesienia pomocy potrzebują
cym czy umiejętność przebaczania. Pocieszanie płaczących
niewiast przez Chrystusa miało nam uświadomić, że płacz
nad sobą to pierwszy krok do nawrócenia, uznania swo
ich grzechów i żalu z powodu ich popełnienia. Rozważanie
przy stacji dziesiątej było przypomnieniem o godności cia
ła ludzkiego, które jest świątynią Ducha Świętego. Śmierć
Jezusa to moment, kiedy zło zostaje pokonane. Ostatnia
stacja miała umocnić nasze przekonanie, że grób to tylko
etap w spotkaniu z Bogiem, który stworzył człowieka do
zmartwychwstania i do życia wiecznego.

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił chór słucha
czy UTW, prowadzony przez mgr Alicję Wolińską. W mod
litwie aktywnie uczestniczyli zebrani, odpowiadając na we
zwania kapłana i śpiewając intonowane przez niego pieśni.
Pomocą były śpiewniki, przygotowane z tej okazji przez
sekcję liturgiczną UTW. Na zakończenie ks. Jan Dziedzic
przypomniał, że w okresie Wielkiego Postu szczególnego
znaczenia nabierają trzy praktyki pokutne: modlitwa, post
i jałmużna, których wypełnianie jest drogą do świętości.
Następnie udzielił zebranym błogosławieństwa, a chór wy
konał jeszcze dwie pieśni wielkopostne.
Aktywne uczestnictwo w nabożeństwie sprawiło, że dro
ga krzyżowa była dla zgromadzonych słuchaczy UTW głę
bokim przeżyciem religijnym i stanowiła element przygo
towania się do pełniejszego udziału w obchodach zbliżają
cych się świąt Zmartwychwstania Pańskiego. ■

Sukcesy

Profesor dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
laureatem Feniksa za książkę Maryja jest piękna.
Zarys mariologii i maryjności
tekst: Jan Kalniuk MS
zdjęcia: Marta Mastyło, Wydawnictwo Naukowe UPJPII

A

utorem nagrodzonej książki Maryja jest piękna. Zarys
mariologii i maryjności jest o. prof. dr hab. Andrzej Adam
Napiórkowski, kapłan zakonu paulinów. Nieprzerwanie od
marca 2001 roku kieruje Katedrą Eklezjologii na Wydzia
le Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie. Ponadto pełni funkcję zastępcy dyrektora In
stytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu te
goż uniwersytetu.
Jako teolog specjalizuje się zwłaszcza w eklezjologii in
tegralnej (fundamentalnej i dogmatycznej). Jego badania
naukowe dotyczą szczególnie tematów z dziedziny eklezjo
logii i chrystologii, zagadnień ekumenicznych w szerokim
ujęciu, dialogu katolicko‑luterańskiego, problematyki wol
ności, łaski, usprawiedliwienia oraz mariologii i tematyki
pastoralnej i okolicznościowej.
Książka Maryja jest piękna to dojrzały owoc pełnej za
pału, pasji i żmudnej pracy naukowej o. Andrzeja Napiór
kowskiego. Odznacza się niewątpliwą wartością naukową
i dydaktyczną. Myślę, że szybko znajdzie uznanie na ryn
ku wydawniczym. Nieustannie będzie zyskiwała nowych
czytelników. Jest starannie przygotowana przez Wydaw
nictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie.
O ile łatwa jest ogólna, na wskroś pozytywna i pełna
zachwytu ocena tej pozycji książkowej, o tyle trudniej jest
szczegółowo wymienić wszystkie jej zalety, przede wszyst
kim ze względu na ogromne bogactwo merytoryczne.
82

Niemniej jednak trzeba przynajmniej podkreślić bogaty,
wielowątkowy charakter dzieła i przejawiającą się w nim
zdrową otwartość na współczesne badania mariologiczne
i nowe kierunki w mariologii. Ojciec Napiórkowski nie tyl
ko wszechstronnie opisuje różne aspekty podejmowanych
zagadnień, ale w sposób jasny i zdecydowany dochodzi do
konkretnych wniosków, dając mocne wrażenie ich pew
ności. Nie należy to przecież do zadań łatwych, albowiem
w dziejach mariologii pojawiło się wiele wątków, przyno
szących wielość różnorakich opinii.
Dziękując o. Andrzejowi Napiórkowskiemu za tak war
tościową pozycję książkową, należy mieć nadzieję, że zain
teresują się nią nie tylko mariolodzy, lecz także ci, którzy
swoje wysiłki naukowe realizują choćby na polu zgłębiania
moralności inspirowanej Ewangelią (piszący te słowa jest
teologiem moralistą). Każdy czytelnik ma szansę znaleźć
tutaj wiele materiału do teologicznej czy religijnej analizy
i refleksji. Pod tym względem szczególnej wymowy nabie
ra ukazane w książce piękno życia Maryi, jej czystość i bez
grzeszność oraz służebna, macierzyńska rola wobec Boga –
Człowieka i każdego człowieka.
Dyplom laureatowi tak ważnej nagrody wręczył w ga
binecie rektora UPJPII ks. prof. dr hab. Józef Stala, prorek
tor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynaro
dowej UPJPII. ■
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Ksiądz dr hab. Robert Nęcek laureatem nagrody Feniksa
Specjalnego, dostrzeżony także na Targach w Turynie
opracowała: Marta Mastyło

Z

arząd Stowarzyszenia Wyd aw
ców Katolickich na posiedze
niu w dniu 14 marca 2017 roku pod
jął uchwałę o przyznaniu ks. dr.
hab. Robertow i Nęckow i nagrody
Małego Feniksa Specjalnego 2017,
„za wkład w tematykę medialną,
a zwłaszcza za książkę Eduk acja me
dialna w nauczaniu społecznym pa
pieża Franciszka, za promowanie me
diów katolickich i wartości katoli
ckich, w sposób szczególny za promo
wanie wiary i kultury w programach
radiowych, telewizyjnych, felietonach
prasowych, przybliżając odbiorcom,
słuchaczom, społeczeństwu duchowe
i intelektualne dziedzictwo chrześci
jaństwa”. Książka była recenzowana
przez naukowców z KUL‑u i Uniwer
sytetu Wrocławskiego z wprowadze
niem kardynała Luisa Hectora Vil
lalby z Argent y ny. W roku 2016 wło
skie wydanie L’educ azione media
le nell`insegnamento sociale di Papa
Francesco (IF Press) zostało zauwa

żone na Międzynarodowych Targach
Książk i w Turynie (12–16.05.2016).
Ogłoszenie wyróżnienia nastąpi
ło podczas konferencji prasowej zor
ganizowanej w ramach XXIII Targów
Wydawców Katolickich w dniu 28 mar
ca br. o godz. 12 w Sali Kinowej Zamku
Królewskiego w Warszawie, Plac Zam

kowy 4. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 1 kwietnia 2017 roku o godz.
19.30 w Bazylice Katedralnej św. Mi
chała Archanioła i św. Floriana Mę
czennika w Warszawie przy ul. Flo
riańskiej 3, podczas koncertu Orkiestry
Polskiej Opery Kameralnej. ■

Pracownicy IDiKS w Komisji Medioznawczej PAU
tekst i zdjęcia: IDiKS

W

skład Komisji Medioznawczej PAU, której pierwsze
posiedzenie odbyło się we wtorek 21 marca 2017 roku
w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, weszło
troje pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
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Społecznej UPJPII – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII,
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo
łecznej, prof. dr hab. Kazimierz Wolny‑Zmorzyński oraz
dr Klaudia Cymanow‑Sosin. Podczas spotkania odby

Sukcesy

ła się dyskusja na temat kierunków działalności komisji,
a także dokonano wyboru prezydium. W jego skład zo
stali powołani ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII oraz

prof. dr hab. Kazimierz Wolny‑Zmorzyński. Obaj będą peł
nić funkcję wiceprzewodniczących komisji. ■

Pracownicy IDiKS w prezydiach Rad Programowych
Radia i Telewizji
tekst: IDiKS

22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie rady programo
wej spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kra
kowie, podczas którego odbyły się wybory prezydium ra
dy. Dr Klaudia Cymanow‑Sosin została wybrana na wice
przewodniczącą rady. Tydzień później, 29 marca br., miało
miejsce pierwsze posiedzenie rady programowej spółki
Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział w Krakowie. Tym razem do prezydium jako wi
ceprzewodniczący zostali wybrani ks. dr hab. Michał

Drożdż, prof. UPJPII, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UPJPII oraz dr hab. Krzysztof
Gurba, prodziekan ds. rozwoju WNS. Pracownicy IDIKS zo
stali powołani na te stanowiska, ciesząc się opinią niezależ
nych ekspertów ds. mediów oraz ze względu na ciągle wzra
stającą renomę Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej, który reprezentują. Gratulujemy i życzymy
owocnej pracy. ■

Klaudia Cymanow‑Sosin zastępcą dyrektora Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII
tekst i zdjęcie: IDiKS

Dr Klaudia Cymanow‑Sosin jest ab
solwentką studiów dziennikarskich,
filologicznych oraz europeistyki, a tak
że stypendystką Fundacji im. Stanis
ława Pigonia oraz Fundacji im. Poku

sów i uczestnikiem programu „Mło
dzież dla Europy”. Doktorat w zakresie
teorii komunikacji obroniła na podsta
wie pracy Funkcje metafory we współ
czesnym przekazie reklamowym.

Ma doświadczenie dziennikarskie
(m.in. TVP, Radio Kraków, RDN Ma
łopolska) i w zarządzaniu – pełniła
funkcję prezesa Wydawnictwa Eduka
cyjnego, a także na stanowiskach eks
perckich (m.in. doradca ds. mediów
w trakcie ŚDM).
Obecnie jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej,
Komisji Medioznawczej PAU, a także
wiceprzewodniczącą Rady Programo
wej Radia Kraków.
Od kilku lat prowadzi na Uniwer
sytecie Papieskim Jana Pawła II zajęcia
związane z public relations, komunika
cją wizerunkową, marketingiem me
dialnym i reklamą. W związku ze swo
imi zainteresowaniami będzie wspierać
ks. dr. hab. Michała Drożdża – dyrek
tora Instytutu Dziennikarstwa i Komu
nikacji Społecznej oraz dr Katarzynę
Drąg – jego zastępcę w kwestiach zwią
zanych z rozwojem kierunku, a także
w obszarze promocji zarówno w ob
rębie jednostki, jak i w środowisku
zewnętrznym. ■
Vita Academica 2017 nr 2 (91)
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Odeszli

Zmarł profesor Jerzy Vetulani

W

spólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie wyraża głęboki żal
z powodu śmierci prof. Jerzego Vetulaniego – wybit
nego uczonego, neurobiologa, biochemika, psychofar
makologa.
Prof. Vetulani był członkiem Polskiej Akademii Nauk
i Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem honoro
wym Indian Academy of Neuroscience i Oxford Neuro
logical Society. Doktorem honoris causa Śląskiego Uni
wersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.
Od lat 50. związany był z Instytutem Farmakologii
PAN w Krakowie. Współpracował także m.in. z Colle
gium Medicum UJ, Państwową Wyższą Szkołą Teatral
ną w Krakowie i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie. Studenci Wydziału Filozoficznego naszej
uczelni mieli szczęście uczestniczyć w jego niezwykle
ciekawych wykładach, których głównym tematem były
neurologiczne podstawy zachowań.
Prof. Jerzy Vetulani jest autorem wielu prac badaw
czych o międzynarodowym znaczeniu. Jest także współ
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autorem hipotezy β‑downregulacji dotyczącej działa
nia leków przeciwdepresyjnych. Przez ponad 20 lat był
redaktorem naczelnym czasopisma „Wszechświat”.
W 1983 roku za badania nad mechanizmami działa
nia elektrowstrząsu został uhonorowany Międzynaro
dową Nagrodą Anna Monika II klasy. Odznaczony Zło
tym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Prof. Jerzy Vetulani był wielkim miłośnikiem sztu
ki, współzałożycielem kabaretu Piwnica pod Baranami,
konferansjerem, osobowością sceniczną.
W 2002 roku był kandydatem na prezydenta Krako
wa w wyborach samorządowych.
Rodzinie i wszystkim bliskim profesora pogrążonym
w żałobie przekazujemy wyrazy współczucia. Dziękując
Panu Bogu za to, że i z naszą społecznością akademicką
zechciał się spotkać, by dzielić się swoją wiedzą i talen
tem, polecamy go Bożemu miłosierdziu. ■

recenzje
Jakub Gomułka, Rachunek, Kraków 2016

Ludwig Wittgenstein to Sokrates dwudziestego wieku – postać, która wywarła
ogromny wpływ na filozofię współczesną. Świadczy o tym między innymi wielka liczba komentarzy do jego tekstów – zarówno tych opublikowanych za jego
życia, jak i tych, które ukazały się już po jego śmierci. Dość duża liczba publikacji ukazała się także w Polsce. Jakub Gomułka zna doskonale całą tę literaturę, na co wskazuje przegląd dotychczasowych publikacji, zamieszczony w wielu miejscach książki, a jeszcze bardziej kompetencja, z jaką korzysta ze źródeł,
opracowań i interpretacji we wszystkich rozdziałach książki. Dzięki temu proponuje bardzo wyrafinowane studium z zakresu filozofii współczesnej.
Książka Rachunek dotyczy zasadniczo okresu przejściowego w twórczości Witt
gensteina, a więc koncepcji powstałych pomiędzy napisaniem Traktatu logiczno
‑filozoficznego a początkiem prac nad Dociekaniami filozoficznymi. Rozważania
filozofa z końca lat dwudziestych i wczesnych lat trzydziestych, w których próbuje przezwyciężać ograniczenia koncepcji Traktatu, są stosunkowo mało znane nawet czytelnikowi wprowadzonemu w jego myśl. Gomułka poświęca zarazem wiele szczegółowych analiz okresowi Traktatu i stosunkowi jego autora do
myśli Bertranda Russella i Gottloba Fregego, których idee krytycznie rozwijał.
Znaczące miejsce zajmują w Rachunku rozważania koncepcji dotyczących matematyki, np. sprawa wpływu poglądów Luitzena Brouwera na kształtowanie
się stanowiska filozoficznego Wittgensteina. Okazuje się, że w tej kwestii sformułowano cały szereg różnorodnych opinii. Gomułka opisuje też ważną i słabo
znaną doktrynę „starszego” dziewiętnastowiecznego formalizmu w filozofii matematyki, która była istotnym punktem odniesienia dla „średniego” Wittgensteina i dla rozwijania przez niego – wbrew dominującemu podejściu i w sposób nierzadko
irytujący matematyków – konsekwentnie finitystycznej interpretacji matematyki. (z recenzji prof. Stanisława Krajewskiego)
„Boże ku wspomożeniu memu wejźrzyj”. Godzinki staropolskie,
wydanie i wprowadzenie Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski,
Kraków 2017

Publikacja jest kolejnym tomem poświęconym staropolskim godzinkom.
Wszystkie rodzaje godzinek składają się z siedmiu części oznaczonych nazwami godzin kanonicznych: jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory
i kompleta. Zawierają wezwanie, hymn, wersety i responsoria, modlitwy oraz
antyfonę. W prezentowanym tomie znajdują się godzinki o Trójcy Świętej,
opatrzności Bożej, o najsłodszym Imieniu Jezus, o Przenajświętszym Sercu
Jezusowym, do Serca Pana Jezusa, Officium o pięciu ranach Pana, Zbawiciela naszego, o męce Chrystusa Pana, o Duchu Przenajświętszym, o Przenajświętszym Sakramencie, o świętym Aniele Stróżu, o bolesnej Matce Chrystusowej, o siedmiu boleściach Panny Maryi. Wśród godzinek staropolskich
spotykamy godzinki o świętych, będące stałym elementem kultu świętych,
rozpowszechnionym w bractwach. W prezentowanej antologii znajdziemy
godzinki o św. Annie Samotrzeciej, o św. Antonim z Padwy, o św. Barbarze,
o św. Bazylim Wielkim, o bł. Bogumile, o św. Bonifacym, św. łotrze Dyzmasie, o św. ojcu Franciszku, o św. Franciszku Ksawerym, o św. Grzegorzu, o św.
ojcu Ignacym, o bł. Janie Duklanie, o św. Janie Nepomucenie, o Franciszce de
Chantal, o bł. Jozafacie, o św. Józefie, o św. Kajetanie, o św. Marii Magdalenie,
o św. Stanisławie Kostce, o św. Tekli. Przykładem ars moriendi są godzinki za
zmarłych. Zebrane w tym tomie godzinki od wieku XVI–XVIII są odzwierciedleniem bogatego życia religijnego epoki staropolskiej. Tak nasi przodkowie zwracali się w godzinkach do Opatrzności: „Tyś jest pasterzem łaknących, / Tyś wodzem jest błądzących, / Lekarzem tych, co chorują, / I gwiazdą,
którzy żeglują. / Tyś nadzieją jest stroskanym, / Opiekunem zaprzedanym, /
Ty nas i w szczęściu ratujesz, / I w złym razie opatrujesz. / Z dary ku ubogim spieszysz, / Zbierasz przychodnie i cieszysz, / Sieroty, wdowy ratujesz, /
Wszystkiemi się opiekujesz”. (Renata Dulian)

recenzje
Marek Urban, Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego.
Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna, Kraków 2017

Książka o. dr Marka Urbana stawia sobie za zadanie ocenę idealizmu niemieckiego z perspektywy myśli chrześcijańskiej Hansa Ursa von Balthasara. Zadanie
to jest trudne z kilku powodów: po pierwsze sam idealizm niemiecki jest kierunkiem bardzo różnorodnym i niełatwym do ogarnięcia. Po drugie spuścizna
Hansa Ursa von Balthasara jest niezwykle bogata i obejmuje kilkadziesiąt tomów
dzieł. Autor, konfrontując niejako nowożytność ze starożytnością, zadaje ważne
pytanie o centrum ludzkiego świata. Czy wyznacza go obecność Boga, czy samego człowieka? Balthasar ukazuje piękno jako fundamentalny rodzaj więzi łączącej to, co absolutne, z tym, co skończone; łączącej to, co boskie, z tym, co ziemskie. W ten sposób piękno staje się podstawową kategorią zarówno metafizyczną,
jak i religijną. Praca bez cienia wątpliwości wypełnia postawione cele zarówno
w ocenie dorobku myśli samego Ursa von Balthasara, jak i interpretacji idealizmu
niemieckiego. Konstrukcja pracy, a także niezwykle kompetentne ujęcie bardzo
rozległego materiału sprawiają, że praca ta odznacza się wybitnymi walorami poznawczymi. (dr hab. Jaromir Brejdak, prof. US)

Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Maryja jest piękna. Zarys mariologii
i maryjności, Kraków 2016

Książka Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności prowadzi do odkrycia Maryi nie tylko jako wyjątkowej kobiety, ale również do zachwytu Jej
duchowością. Wszystko dlatego, by od zauroczenia przejść do naśladowania. Nauka o Matce Jezusa nie może być zatem czystą teorią, lecz musi przemieniać naszą codzienność. Takie ujęcie maryjnej doktryny i duchowości
będzie generować wiarygodność i poprawność całej teologii systematycznej. Zwrócił na to uwagę Sobór Watykański II: „Maryja, która wkroczywszy
głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla
najważniejsze prawdy wiary, gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do Syna swego i Jego ofiary oraz do Miłości Ojca” (KK 65).
Wcześniej przypominał o tym Michael Schmaus († 1993), pisząc, że w mariologii zbiegają się prawie wszystkie teologiczne ścieżki chrystologiczne,
eklezjologiczne, antropologiczne i eschatologiczne. Dodał też, że to właśnie
w mariologii uwydatniają się z całą wyrazistością i ostrością pytania o metodę teologii. W mariologii skupiają się – akcentował monachijski profesor
młodego ks. Josepha Ratzingera – wszystkie dyskusje teologiczne współczesności. W takiej mariologii znajdą potwierdzenie najważniejsze wypowiedzi teologiczne. (prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE)
Ojciec A. A. Napiórkowski, kapłan zakonu paulinów od ponad 26 lat, realizuje charyzmat pauliński w sposób integralny, łącząc refleksję naukową
z szeroko rozumianą aktywnością na polu duszpasterskim. Celem, jaki autor stawia w publikacji, jest dostarczenie czytelnikowi wszystkich podstawowych i niezbędnych informacji dotyczących osoby Najświętszej Maryi
Panny i Jej miejsca w Bożym planie zbawienia. Umiejscawia ją w kontekście,
w jakim znajduje się współczesny czytelnik, zwracając uwagę zarówno na wyzwania powszechne, wynikające ze współczesnego feminizmu, jak również specyficzne dla polskiego czytelnika, uwypuklając kontekst polskiej mariologii. Wreszcie wskazuje na miejsce mariologii w całości historii rozwoju dogmatów katolickich, na jej specyfikę w ramach teologii dogmatycznej
i jej podstawowe źródła. (ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL)

