
Państwo i Społeczeństwo
State and Society

2021 (XXI) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-2-011

Joanna Aksman [ORCID: 0000-0002-9333-7723]

dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

POJEDNANIE W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH – 
SŁOWO O WYDARZENIU ARTYSTYCZNYM 
(MUZYCZNO-LITERACKO-PLASTYCZNYM) 
ZORGANIZOWANYM W RAMACH DNI JANA PAWŁA II 
W 2021 R. – WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI 
I NAUK HUMANISTYCZNYCH KRAKOWSKIEJ AKADEMII 
IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

W dniach 15–18 listopada 2021 roku odbyła się XVI edycja Dni Jana Pawła II 
organizowana przez liczne grono przedstawicieli krakowskich uczelni. Wydarze-
nia składające się na tegoroczne spotkanie, którego temat brzmiał Ku pojednaniu, 
odbywały się w pięciu krakowskich uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Ignatianum, Akademii Muzycznej im. 
Krzysztofa Pendereckiego oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Sesję on-line zorganizowało także Międzynarodowe Towarzy-
stwo Naukowe Fides et Ratio. Goście mogli uczestniczyć w konferencjach, se-
sjach i panelach naukowych, prezentacji dzieł ks. Piotra Skargi, spotkaniach on-
-line oraz w koncertach muzycznych i wystawie prac plastycznych dzieci. Sesja 
główna i msza św. kończąca wydarzenie transmitowane były także przez telewi-
zję Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (JP2TV).

W tegorocznych Dniach JPII pracownicy naukowi i studenci kierunku pe-
dagogika i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydziału Psychologii, Pe-
dagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej  Akademii im. Andrzeja Frycza 
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Modrzewskiego zorganizowali na terenie uczelni panel dyskusyjny, koncert 
muzyczno-poetycki oraz wystawę prac plastycznych dzieci w młodszym wie-
ku szkolnym. Wydarzenia na Uczelni rozpoczęły się 15 listopada o godz. 17.00 
w auli B008, gromadząc gości zainteresowanych tematem panelu dyskusyjne-
go pt.: Zrozumienie jako źródło pojednania. Spotkanie otworzył Rektor prof. 
dr hab. Klemens Budzowski. Witając zgromadzonych, przypomniał, że Kraków 
ze względu na swój akademicki charakter od wieków był miastem otwartym na 
różne kultury i na odmienność człowieka, pozostawił jednak uczestników pane-
lu z pytaniem retorycznym:  co takiego się stało, iż zrozumienie innego nie jest 
w czasach obecnych już tak oczywiste?

Spotkanie prowadziła i o prelegentów zadbała prof. KAAFM dr hab. Te-
resa Olearczyk. Zaproszeni do panelu dyskusyjnego zostali: ks. prot. Jarosław 
Antosiuk – Dziekan Okręgu Krakowskiego Polskiego Autokefalicznego Ko-
ścioła Prawosławnego,  ks. dr hab. Grzegorz Godawa, prof. UPJPII (Uniwersy-
tet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Tadeusz Jakubowicz (Przewodniczący 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie), dr hab. Tadeusz Ostrowski, prof. 
KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), ks. Łu-
kasz Ostruszka (proboszcz Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie), 
dr hab. Jarosław Rokicki, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego) oraz prof. dr hab. Jan Widacki (Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). 

Wśród panelistów znalazły się zarówno osoby różnych wyznań, jak 
i przedstawiciele różnych dziedzin naukowych. Sprawiło to, iż dyskusja dla 
słuchaczy rozwinęła się niezwykle interesująco. Jako pierwsi o wypowiedź zo-
stali poproszeni naukowcy. Socjolog dr hab. Jarosław Rokicki, prof. KAAFM, 
przypomniał, co oznacza poznanie drugiego człowieka w fi lozofi i Immanuela 
Kanta, w słowach psychologa dr hab. Tadeusza Ostrowskiego, prof. KAAFM, 
wybrzmiała potrzeba szacunku do drugiego człowieka jako podstawa kształcenia 
współczesnych studentów, zaś prawnik prof. dr hab. Jan Widacki przypomniał, 
iż ucząc szacunku, należy zacząć od siebie, od swojego postępowania, nawet 
w stosunku do przestępcy – też człowieka.

W drugiej części panelu Prowadząca zwróciła się do przedstawicieli róż-
nych wyznań, w kolejności do: reprezentanta wyznania żydowskiego Tadeusza 
Jakubowicza, reprezentanta kościoła protestanckiego ks. prot. Jarosława Anto-
siuka oraz reprezentanta kościoła katolickiego  ks. dr hab. Grzegorza Godawy, 
prof. UPJPII, o przedstawienie swoich refl eksji dotyczących pojęcia „zrozu-
mieć drugiego”. Wszyscy wypowiadający swoje myśli przedstawiciele różnych 
wyznań nawiązywali do myśli ekumenicznej Jana Pawła II, podkreślając wagę 
słowa „szacunek” wobec człowieka innej wiary. „Mówić o drugim z szacun-
kiem” – słowa Pana Tadeusza Jakubowicza spowodowały, iż w ogromnej auli 
zapanowała cisza, słuchacze z uwagą odbierali trudne wspomnienia Prelegenta 
z czasów II wojny światowej, wskazujące różne zachowania ludzi, które takie 
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Rektor prof. KAAFM dr Klemens Budzowski oraz 
prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk (fot. M. Banach)

Od lewej: ks. dr hab. Grzegorz Godawa, prof. UPJPII; dr hab. Tadeusz 
Ostrowski, prof. KAAFM; ks. prot. Jarosław Antosiuk – Dziekan 
Okręgu Krakowskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego, Tadeusz Jakubowicz – Przewodniczący Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie; prof. dr hab. Jan Widacki 
(fot. M. Banach)
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czasy prowokują – te dobre i te złe, wspomnienia dotyczące przyjaźni Karola 
Wojtyły i ojca Pana Jakubowicza, a także normalności włączenia modlitwy za 
drugiego pomimo jego odmiennej wiary. Ksiądz Jarosław Antosiuk ujął publikę 
bezpośredniością wypowiedzi, nawiązywaniem do życia codziennego, do swoje-
go życia rodzinnego, podając liczne przykłady wzajemnego szacunku szczegól-
nie w rodzinie, przypominając, że zwłaszcza w czasach pandemicznych spotkać 
drugiego bezpośrednio to najważniejsza wartość: być ze sobą – nie być w Inter-
necie. Znamienna myśl kryła się w przypowieści, którą ks. prot. Antosiuk zakoń-
czył swoją wypowiedź: Młody człowiek pyta starca: Kiedy będzie koniec świata? 
Starzec odparł: Kiedy skończy się miłość i zarosną ścieżki między nami. Z kolei 
ks. dr hab., prof. UPJPII Grzegorz Godawa wspominał o swoim doświadczeniu 
bycia z dziećmi w hospicjach, mówił o trudnych spotkaniach z drugim i o trudzie 
budowania na ranach, bliznach, które pozostają, ale właśnie w tym budowaniu 
widział ostatni prelegent nadzieję, bowiem jak zakończył: „Na spotkanie życia 
trzeba iść szeroką drogą”.

Zasłuchani refl eksyjnie i ubogaceni myślami prelegentów goście przeszli 
do holu budynku B, gdzie odbyło się wydarzenie artystyczne zatytułowane: Ty je-
steś moim bliźnim. Wysłuchano fragmentów homilii Jana Pawła II recytowanych 
przez absolwenta i studentów kierunku pedagogika i pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych 

Chór „Insieme” pod dyrekcją dr hab. Moniki Bachowskiej, prof. KAAFM 
(fot. M. Banach)



173POJEDNANIE W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH...

KAAFM: mgr. Marcina Malareckiego, Piotra Majewskiego i Mateusza Kusiaka. 
Recytowanym tekstom towarzyszyły pieśni w wykonaniu chóru „Insieme” pod 
dyrekcją dr hab., prof. KAAFM Moniki Bachowskiej:

Wacław z Szamotuł – Już się zmierzcha  
Mikołaj Zieleński – Vox in rama
Józef Świder – Czego chcesz od nas Panie (do słów Jana Kochanowskiego)
Józef Świder – Moja piosenka (do słów Cypriana Kamila Norwida)
Maciej Małecki – psalmy do słów  Jana Kochanowskiego:
Psalm 67 (Pokryj swym miłosierdziem Panie nasze złości)
Psalm 70 (Boże wiecznej mocy, Twej żądam pomocy)
Ola Gjeilo – Ave generosa
Paul  Mealor – Ubi  caritas
Marek Raczyński – Laudate Dominum.
Goście, słuchając recytacji i pieśni, oglądali zaaranżowaną w miejscu wy-

stąpienia chóru wystawę plastyczną prac dzieci pt.: Jan Paweł II w przekazie 
międzypokoleniowym. W przedstawionych pracach zaobserwować można było 
powtarzające się aspekty wypracowane przez myśli Jana Pawła II w pokoleniach 
dziadków i rodziców dzieci tworzących prace: współprzebywanie z przyrodą, 
uprawianie sportu, poszanowanie dla dzieci, refl eksja modlitwy, pojednanie. Wy-
stawę przygotowali pisząca te słowa – dr Joanna Aksman z nauczycielami i pra-
cownikami akademickimi: mgr Iwoną Szyniec, mgr. Andrzejem Rokickim, mgr. 
Marcinem Malareckim oraz studentkami IV roku kierunku pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna – za co nauczycielom i studentom składam należne 
podziękowania. Na wydarzenie to przybyli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół podstawowych, z których dzieci brały udział w przygotowywaniu prac pla-
stycznych (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edu kacji Narodowej 
mgr Anna Romańczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jezio-
rzanach mgr Grażyna Granda). Wystawa pozostając w holu budynku B przypo-
minała o wydarzeniu jeszcze przez kilka kolejnych tygodni.

W tezach prelegentów znaleźliśmy, jak się wydaje, odpowiedź na pytanie 
Pana Rektora prof. dr K. Budzowskiego zadane na początku panelu dyskusyjne-
go: Co takiego się stało, iż zrozumienie innego nie jest w czasach obecnych już 
tak oczywiste? 

Zgromadzeni doświadczyli na sobie radości bycia z innym, wysłuchania, 
ujrzenia emocji, zabrania głosu, zadania pytania, także w przestrzeni kuluarowej 
wydarzenia. To, co niegdyś tak oczywiste, dziś – w czasach pandemii – staje się 
luksusem, potrzebą pierwszoplanową dla zabezpieczenia dobrego, spokojnego 
życia psychicznego każdego człowieka.




