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VITA ACADEMICA – BIULETYN  

PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE  
 

 

Vita Academica to biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej 

w Krakowie, który ukazuje życie akademickie szkoły wyższej. Jego 

pierwszy numer ukazał się w 2001 (ma numerację 1-2). W numerze 

inauguracyjnym, ówczesny rektor Papieskiej Akademii Teologicznej 

w Krakowie bp Tadeusz Pieronek we słowie wstępnym otwierają-

cym ten numer pisze:  

„Najwyższy czas, by najstarszy ośrodek teologiczny, pulsujący 

życiem ponad sześćset lat przekazywał na bieżąco informacje o swo-

jej działalności, umożliwił profesorom i studentom zabranie głosu 

w sprawach uczelni oraz mobilizował ich do podejmowania wspól-

nych inicjatyw, by ludzie, którzy stykają się z Akademią nie byli 

anonimowi, by stała się ona dla nich drugim domem rodzinnym, 

pozwalającym na wzrastanie duchowe i intelektualne w atmosferze 

pełnego zrozumienia i życzliwości. By tak mogło być musimy się 

znać i wiedzieć co się wokół nas dzieje.”
2
 

Jak w oka mgnieniu minęło już kilka lat, jak się na bieżąco rela-

cjonuje ważne wydarzenia naszej uczelni, odzwierciedlające jej bo-

gate życie, naukowe i duchowe, widoczne w organizowanych sym-

pozjach naukowych, wydawanych książkach, organizowanych wy-

                                                           
1 Biblioteka Główna Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
2
 http://www.pat.krakow.pl/Vita/01-02/vita_academica.php?id=wstep [odczyt: 

12.09.2008]. 
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jazdach naukowych, jubileuszach, wygłoszonych referatach, organi-

zowanych pielgrzymkach.  

Pismo posiada stałe działy, takie jak wydarzyło się, czyli kronika 

relacjonująca krótko ważne wydarzenia z życia uczelni, uczestnictwo 

jej pracowników i studentów w różnych przedsięwzięciach, stałą 

rubryką jest czytelnia, czyli ukazywanie się recenzji książek, wyda-

wanych przez Wydawnictwo naszej uczelni. Są to krótkie recenzje 

i zeskanowana okładka książki. Są to doktoraty, prace habilitacyjne, 

publikacje pracowników naukowych naszej uczelni, zamieszczane na 

ostatniej i przedostatniej stronie tego czasopisma. Kolorowa okładka 

czasopisma przedstawia ważne wydarzenie danego okresu. We-

wnątrz zamieszczony jest bogaty materiał ilustrujący to, co się waż-

nego wydarzyło. 

W pierwszym numerze przedstawia się sylwetkę arcybiskupa Ma-

riana Jaworskiego, który został ogłoszony kardynałem 21 stycznia 

2001 roku, natomiast biret otrzymał na konsystorzu 21 lutego 2001 

roku w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Kardynał Marian Jaworski był 

pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 

w latach 1982-88.  

Z dziale z życia studentów pisze się o organizacji planowanego 

przez studentów Wydziału Historii Kościoła wyjazdu naukowego do 

Włoch „Śladami cywilizacji chrześcijańskiej od starożytności do 

baroku.” O przeprowadzonym przez Duszpasterstwo Akademickie 

wyjeździe w Tatry. Uczestnicy byli zauroczeni pięknem gór, „góry 

są ikoną Boga i sakramentem Najwyższego.” Dariusz Bończyk 

przewodniczący samorządu studentów pisze o jego działalności, 

relacjonuje się spotkanie Koła Naukowego Teologów. Ks. dr hab. 

Jan Bednarczyk dyrektor biblioteki pisze o potrzebie budowy nowej 

biblioteki zlokalizowanej na nowym Campusie, gdzie docelowo ma 

być zbudowany cały kompleks Papieskiej Akademii Teologicznej w 

Krakowie, a ks. Jan Szczurek pisze, że Fundacja im, św. Królowej 

Jadwigi, która gromadzi środki na rzecz Akademii, przeznaczy swoje 

fundusze na potrzeby budowy nowej biblioteki, taką decyzję podjęto 

24 listopada 2000. Jest to pierwszy etap budowy tej biblioteki, która 

ma pomieścić około 1 mln. woluminów, natomiast całość biblioteki 

w II etapie przewiduje około 2,5 mln. woluminów. Budynek został 

zaprojektowany przez biuro Ingarden & Ewý – Architekci. Zamiesz-

czono również rozmowę z Księdzem prorektorem Wojciechem Ży-
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cińskim ds. nauki i współpracy z zagranicą na temat wprowadzenia 

systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System) na 

Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2001/2002, jak rów-

nież podziału na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne. Wprowa-

dzenie systemu punktowego było związane z procedurą akredytacyj-

ną i wydział teologiczny otrzymał znak jakości nauczania honorowa-

ny zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zamieszcza się również arty-

kuły związane z problematyką ekumenizmu, na temat obchodów IV 

Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Archidiecezji Krakowskiej. 

Organizatorami tego dnia byli Międzywydziałowy Instytut Ekumenii 

i Dialogu PAT oraz Ojcowie Franciszkanie Konwentualni przy 

współudziale Żydowskiej Gminy Wyznaniowej miasta Krakowa. 

Zamieszczono również relację z obchodów Tygodnia Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan i spotkania z Deborah Weismann 

z jerozolimskiego Hebrew University. Jej wykład dotyczył rozdź-

więku między teologiczną wizją Jerozolimy a rzeczywistym obli-

czem rozdartego konfliktami miasta. Z okazji 604 rocznicy powsta-

nia Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej kardynał Fran-

ciszek Macharski wygłosił homilię „Idąc na wszystek świat”, której 

tekst również zamieszczono w tym numerze. Ksiądz Franciszek Ma-

charski pisze, że każdy człowiek, i ten który poświęca się badaniom 

i nauczaniu, musi być wpatrzony równocześnie w Boga, od którego 

pochodzi prawda i dobro i równocześnie w świat człowieka, w któ-

rym to dobro i prawda szukają miejsca i mogłyby stać się życiodaj-

nym nasieniem.  

Kolejny numer sygnowany numerem 3-4/2001 informuje nas 

o zainicjowaniu przez Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii 

Teologicznej, UJ, Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie i Wydaw. 

Znak Dni Tischnerowskich, decyzję taką podjęto 12 marca 2001 

roku w dniu 70 urodzin śp. ks. prof. Józefa Tischnera. Z tej też okazji 

odbyła się msza św. na której homilię wygłosił ks. Franciszek Ma-

charski „Ksiądz Józef od Boga i człowieka”. Z ważnych wydarzeń 

odnotowano również nadanie doktoratu Honoris Causa Jego Emi-

nencji kard. Miroslavovi Vlkovi, Arcybiskupowi Metropolicie Pra-

skiemu Laudację wygłosił ks. prof. Łukasz Kamykowski. Wydruko-

wano również wykład kard. Miroslawa Vlka „Dar doświadczenia 

i wspólnoty”. W kolejnym 5 numerze pierwszego roku wydawania 

pisma mamy obszerną relację na temat I Dni Tischnerowskich, które 
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odbyły się w dniach 30 maja – 2 czerwca 2001 roku. Zostało za-

mieszczone słowo wstępne księdza Rektora ks. prof. dr hab. Tade-

usza Pieronka z okazji Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej 

w Kalwarii Zebrzydowskiej pracowników i studentów PAT, inaugu-

rującej nowy rok akademicki. Kazanie księdza mgr lic. Jan Strzałki 

SCJ, rektora Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Najświętsze-

go Serca Jezusowego w Stadnikach, wygłoszone podczas mszy, 

a także wykład ks. dra Janusza Królikowskiego „Chrystologia dzi-

siaj. Kilka uwag w świetle deklaracji Dominus Iesus”. Stało się to 

praktyką w kolejnych numerach czasopisma Vita Academica za-

mieszczanie relacji z corocznych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzy-

dowskiej, inaugurujących nowy rok akademicki. W szóstym nume-

rze tego roku dowiadujemy się na temat akredytacji przyznanej Wy-

działowi Filozoficznemu na okres 5 lat. Sesji naukowej zorganizo-

wanej przez Wydział Historii PAT na temat różnych przejawów 

sztuki bernardyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultu błogo-

sławionego Szymona z Lipnicy. Sesja ta została połączona z jubile-

uszem 70 urodzin prof. dr hab. Jana Samka. W tym pierwszym roku 

ukazywania się biuletynu Vita Academica towarzyszą felietony 

ks. dr hab. Grzegorza Rysia, zamieszczane w kolejnym numerach 

„Kilka starych zasad nowej Ewangelizacji, XV–wieczna lekcja my-

ślenia ekumenicznego, O wojnie i odpowiedzialności, Skromne po-

czątki w 400-lecie seminarium krakowskiego”. 

Przeglądając kolejne numery poznajemy jak w kalejdoskopie 

ważne wydarzenia z życia uczelni, inauguracje roku akademickiego, 

konferencje, sesje, działalność wydawnictwa, chóru uczelni, jubile-

usze kapłaństwa, wspomnienia o wybitnych uczonych, którzy ode-

szli, a na trwałe zapisali się w historii naszej uczelni. Informacje 

o wyjazdach naukowych, działalności studentów. Życie uczelni jest 

bogate i zapisane choć w części na kartach uczelnianego periodyku. 

Dowiadujemy się, że chór PAT powstał w 1988 roku w Instytucie 

Liturgicznym pod kierownictwem Władysława Siedlika, a dekretem 

z 31 maja 1996 roku stał się chórem Papieskiej Akademii Teologicz-

nej. Wielokrotnie nagradzany na konkursach w kraju i zagranicą, 

między innymi na festiwalu Legnica Cantat w 1993 roku. Na temat 

serii wydawniczej „Studiów do Dziejów Wydziału Teologicznego” 

pisze jej twórca ks. prof. dr hab. Adam Kubiś, rektor PAT w latach 

1992-1998. Poznajemy dzieje współpracy Papieskiej Akademii Teo-
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logicznej z Uniwersytetem Ruhry w Bochum. Jest odnotowany jubi-

leusz 50-lecia działalności Międzyzakonnego Wyższego Instytutu 

Katechetycznego przy Klasztorze sióstr urszulanek w Krakowie, 50- 

rocznica święceń kapłańskich księdza prof. Bolesława Kumora, 70-

lecie urodzin ks. prof. Michała Hellera, 65-rocznica urodzin ks. prof. 

Tadeusza Brzegowego. Zamieszczane są laudacje, tych którzy 

otrzymali doktorat Honoris Causa Papieskiej Akademii Teologicz-

nej. Informacje o promocjach doktorskich i habilitacyjnych, o nagro-

dzonych nagrodami rektorskimi, odznakami Zasłużony dla Papie-

skiej Akademii Teologicznej. Z okazji 25-lecia PAT przyznano też 

jubileuszowe medale jako podziękowanie za współpracę z naszą 

uczelnią. Informacje o przyznanych medalach Bene Merenti księdzu 

biskupowi prof. Wacławowi Świerzawskiemu, ks. doc. dr hab. Ma-

rianowi Jakubcowi, ks. prof. dr hab. Janowi Kowalskiemu. Księdzu 

Rektorowi prof. dr. hab. Janowi Dyduchowi przez Zarząd Polskiego 

Towarzystwa Teologicznego. O przyznanych państwowych odzna-

czeniach Krzyżach Zasługi pracownikom PAT.  

Nie sposób wymienić odnotowane konferencje i sesje naukowe. 

Wspomnę tylko o niektórych „Sympozjum na temat duchowości 

Prymasa Tysiąclecia (2001)”, poprzedzone mszą św. o jego beatyfi-

kację, „Duchowa spuścizna Sługi Bożego abpa Zygmunta Szczęsne-

go Felińskiego” (2002), „Małżeństwo i rodzina w okresie staropol-

skim. Teologia-Demografia-Wychowanie” (2002), „Rola Kościoła 

Katolickiego w procesie integracji europejskiej (13-14 X 2002) 

w Krakowie-Przegorzałach”, „Sakramentalność małżeństwa” (23 X 

2002), „100-lecie Misjonarzy Saletynów na ziemiach polskich” (23 

X 2002), „Zadania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w przepowia-

daniu Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny” (21 

listopad 2002), „Sympozjum poświęcone bł. Sancji Janinie Szym-

kowiak serafitce” (7 XII 2002), „XXXIII Sympozjum w Międzyza-

konnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie: Prowa-

dzić do kontemplacji Oblicza Chrystusa” (29 III 2003), „Biskup Jó-

zef Sebastian Pelczar (1842-1924). Postać i dzieło” (26-27 V 2003), 

„Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II” (8 XI 2003), 

„Prawo kościelne a prawa państwowe. Harmonia czy konflikt” (23 

XI 2003), „XXXIV Sympozjum katechetyczne Międzyzakonnego 

Wyższego Instytutu Katechetycznego Chrystus-Eucharystia-źródłem 

nadziei” (27 III 2004), cykl konferencji „Biblia w kulturze świata”, 
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„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, 

„3xtak dla biologii, dla etyki, dla życia” (17 XI 2005), „Eucharystia 

sprawowana na ołtarzu świata”, „W poszukiwaniu współczesnego 

rozumienia” (24-25 XI 2005), „XXV Sympozjum katechetyczne 

Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego Odkryć 

Eucharystię – żyć Eucharystią” (12 III 2005), „Czy można mówić 

o krakowskiej szkole antropologicznej” (2 IV 2007), „Współczesna 

filozofia religii” (22-24 III 2007), „Nie w blasku kamieni, ale 

w pokorze i łagodności – wokół duchowości św. Jadwigi Królowej 

VI” 2007, „Sentire cum homine et Ecclesia” (12 I 2006), „Pośredni-

cy Łask” (28 I 2006), „Człowiek drogą Kościoła” (5-6 IV 2006), 

„Wielcy kaznodzieje Krakowa” (11 X 2006), „Kobieta w Kościele” 

(18 XI 2008), „Młodzi pytają św. Pawła” (19 XI 2008), „Synodal-

ność-Metropolia-Metropolita w XXV rocznicę zakończenia Synodu 

Prowincji Krakowskiej” (20 XI 2002), „Ikona Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu” (29 X 2008),” 25-

lecie Pontyfikatu Servo veritatis, GMO szansa czy zagrożenie w 

UE?” (4 X 2008). 

Dowiadujemy się o ważnych wydarzeniach, takich jak przekaza-

nie relikwii św. Jadwigi Królowej Andegaweńskiej archidiecezji 

w Eger przez Franciszka Macharskiego. W mszy św. na Węgrzech 

uczestniczyli dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. Stefan Ko-

perek i prodziekan ks. prof. Józef Krzywda. Zamieszczona jest rela-

cja z poświęcenia Gmachu Biblioteki PAT przez Jana Pawła II pod-

czas jego wizyty w Polsce 17 sierpnia 2002 roku, wręczenie Księgi 

Jubileuszowej Kard. Marianowi Jaworskiemu z okazji 25-lecia Pa-

pieskiej Akademii Teologicznej. 25 lat współpracy z Wydziałem 

Teologicznym Ruhr-Universität w Bochum. Odnotowano również 

spotkanie z senatem PAT kard. Stanisława Dziwisza, po objęciu 

urzędu Arcybiskupa Krakowa i Wielkiego Kanclerza Akademii – 26 

IX 2005.  

Tradycją stało się zamieszczanie listu rektora prof. dr hab. J.M. 

Dyducha na drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, a także na Ponie-

działek Wielkanocny. Drukowanie przemówień rektorów bpa prof. 

dr hab. Tadeusza Pieronka i prof. dr hab. Jan Dyducha z okazji inau-

guracji roku akademickiego, homilie wygłoszone podczas mszy roz-

poczynającej kolejny rok akademicki np. homilie, ks. bpa Kazimie-

rza Górnego „Wypłyń na głębię” (2001/2002), ks. kard. Stanisława 
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Dziwisza „Mądrość sprzymierzona z miłością” inaugurującą rok 

akademicki 2005/2006, a także homilie ze złożenia hołdu św. Janowi 

z Kęt, według starej tradycji Krakowa w niedzielę po uroczystości 

św. Jana z Kęt, homilie z mszy św. za zmarłych pracowników uczel-

ni krakowskich, homilie z kolejnych rocznic powstania wydziału 

teologicznego, homilie na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP 8 grudnia, homilie z mszy św. podczas pielgrzymki do Kalwa-

rii Zebrzydowskiej i wygłoszonego tam wykładu, homilie z innych 

ważnych uroczystości.  

Rejestruje także spotkania, wygłoszone wykłady gości z zagrani-

cy np. Harold Kasinow z USA, „Jan Paweł II a relacje żydowsko-

katolickie”, Dieter Birnbacher, „Czy klonowanie reprodukcyjne na-

rusza godność osoby”, Rocco Buttiglione ministra ds. polityki euro-

pejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej „Plus ratio quam vis. Rozwa-

żanaia nad demokracją na progu XXI wieku”. Uczestnictwo naszych 

profesorów i władz uczelni w spotkaniach zagranicznych np. Udział 

w IX Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Instytucji Katolickich 

(Conference of Catholic Theological Institutions COCTI w Lizbonie 

1-6.08 2004 roku). Rejestruje się promocje książek i spotkania 

z różnymi autorami np. z Wacławem Hryniewiczem „O chrześcijań-

skiej nadziei” w Sali Modrzewiowej PAT na ul. Kanoniczej 25, pro-

mocję Katolickiej Encyklopedii Rosyjskiej, wydawanej przez Wy-

dawnictwo Franciszkanów w Moskwie. Z okazji 40-lecia pracy na-

ukowej bpa Tadeusza Pieronka wręczono księgę mu poświęconą 

„Lex tua in corde meo”. Ks. kard. Franiszek Macharski podczas 

mszy z okazji 608 rocznicy powstania Wydziału Teologicznego wrę-

czył księgę jubileuszową poświęcona ks. prof. dr hab. Adamowi 

Kubisiowi. 

O przyznanej księdzu prof. Michałowi Hellerowi nagrodzie Tem-

pletona, który był pierwszym laureatem tej prestiżowej nagrody 

w Polsce (Templeton Prize for Progress Toward Research or Di-

scoveries about Spiritual Realities (7 V 2008). Pierwszą laureatką tej 

nagrody była Matka Teresa z Kalkuty.  

Tradycją stała się również relacja z Dni Tischnerowskich, Dni Ja-

na Pawła II, które w roku 2008 przebiegały pod hasłem „Piękno 

w myśli teologów i filozofów”. Inicjatywy te na stałe wpisały się 

w kalendarz naszej uczelni i naszego miasta. Informacje o Festiwalu 

Nauki, w którym od roku 2004 bierze udział Papieska Akademia 
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Teologiczna. Stałe relacje z cyklicznych spotkań Tygodnia Modlitw 

o Jedność Chrześcijan, Dnia Judaizmu, Dnia Islamu.  

Zamieszczane są również wiadomości z życia studentów, relacje 

z wyjazdów naukowych do Wielkiej Brytanii, Francji, Syrii, Ziemi 

Świętej i in. Pismo ma również swoją wersję internetową dostępną 

na stronie Papieskiej Akademii Teologicznej www.pat.krakow.pl
3
 

wraz z archiwum wszystkich numerów, począwszy od numeru 1. 

Redaktorem prowadzącym jest Jędrzej Majka. W ciągu tych lat ist-

nienia biuletynu Vita Academica przewijają się nazwiska, Wielkich 

Kanclerzy Akademii, rektorów, biskupów, profesorów, pracowników 

uczelni, studentów, będących odzwierciedleniem żywo biegnącej 

historii naszej uczelni.  

                                                           
3
 Obecnie: www.upjp2.pl [Uniwersytet Papieski Jana Pawła II] [odczyt: 8.08.2009]. 

http://www.upjp2.pl/

