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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły –
Jana Pawła II”

W dniach od 4 do 5 listopada 2015 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana „Kultura nie tylko literacka, w kręgu myśli Karola Wojtyły −
Jana Pawła II”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Honorowy Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja
Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. W czasie trwania dwudniowych
obrad wygłoszono dwadzieścia dwa referaty, w których przedstawiciele Uniwersytetu
Zielonogórskiego, jak i zaproszeni goście z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia,
Lublina, Gdańska, Radomia oraz Bielska-Białej zastanawiali się nad nieznanym obliczem twórczości, filozofii i biografii Karola Wojtyły − Jana Pawła II. Przy okazji konferencji zorganizowano wystawę książek poświęconych osobie Papieża, zaprezentowanych
w holu uniwersyteckim, a każdy z uczestników otrzymał prezent od organizatorów
w postaci wybranej przez siebie książki, autorstwa wykładowców UZ.
Referaty dotyczyły wczesnych lat młodości Wojtyły, okresu odbywania studiów
w seminarium duchownym, jak i czasu spędzonego w Stolicy Piotrowej. W trakcie
konferencji mieliśmy okazję zapoznać się bliżej z wyjątkową twórczością literacką
Papieża, niezmiennie traktującą o kondycji człowieka w świecie, jego prawach i obowiązkach względem wspólnoty oraz poczuciu własnej wartości. Dowiedzieliśmy się
m.in., jaki wpływ na Karola Wojtyłę wywarły doświadczenia z dzieciństwa i wczesnych
lat młodości, w postaci wojny polsko-bolszewickiej, rewolucji hiszpańskiej, jak i wybuchu II wojny światowej (referat Pani Profesor Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej).
Podstawowym warunkiem pokoju, zdaniem Papieża, jest respektowanie prawa wolnej
woli, prawa każdej osoby do wolności, która powinna się rozwijać w harmonii ciała
i ducha.
W trakcie konferencji przedstawiono dziewięć referatów wygłoszonych przez wykładowców, doktorantów i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pierwszym
dniu konferencji zaprezentowali się: prof. Ewa Kobyłecka, dr Izabela Rutkowska, mgr
Katarzyna Krysińska oraz Anna Naplocha.
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Profesor Ewa Kobyłecka przedstawiła referat dotyczący poglądów Papieża na sprawę
wychowania (przede wszystkim duchowego, moralnego, społecznego, kulturalnego).
Ważne miejsce w rozważaniach zajęła problematyka aksjologiczna, podkreślająca
rangę takich wartości, jak: prawda, dobro, piękno, podmiotowość, godność, wolność,
sumienie, mądrość, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń,
bezinteresowność i szczęście. Doktor Izabela Rutkowska podjęła się analizy leksemu
„miłosierdzie” w encyklice Jana Pawła II Dives in misericordia. Magister Katarzyna
Krysińska zajęła się symboliką ciszy i światła w utworach Wojtyły i ich religijnym
sensem, poszukując źródeł inspiracji poetyckiej. Cisza i światło w utworach Papieża
stają się nie tylko scenerią spotkania Boga i człowieka, ale i środkami ekspresji sacrum.
Magistrantka Anna Naplocha zaprezentowała referat dotyczący kwestii postrzegania
i przedstawiania miłości w wybranej twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II (Przed
sklepem jubilera, Miłość i odpowiedzialność, Dives in misericordia). Pierwszy dzień obrad
zakończył się wycieczką po Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uroczystą
kolacją w uniwersyteckiej palmiarni, połączonej z pokazem filmowym.
W obradach drugiego dnia konferencji wystąpili: prof. Anastazja Seul, prof. Dorota
Kulczycka wraz z dr Elżbietą Gazdecką, dr Monika Kaczor oraz dr Barbara Klimek
i dr Rafał Brasse.
Profesor Anastazja Seul przedstawiła interesujący referat dotyczący kondycji fizycznej i duchowej człowieka oraz kultury sportu, która odgrywa znaczącą rolę w życiu jednostki. Profesor Dorota Kulczycka i mgr Elżbieta Gazdecka zaprezentowały
referat dotyczący wizyty Jana Pawła II w Dublinie w 1979 r. i jej echa w mediach
polskich oraz irlandzkich, a także w literaturze brytyjskiego pisarza mieszkającego
w Belfaście – Roberta McLiama Wilsona. Zwróciły uwagę na zróżnicowane podejście
do tego wydarzenia oraz budowanie fikcyjnej rzeczywistości historycznej i literackiej.
Doktor Monika Kaczor zajęła się zagadnieniem słownictwa etyczno-społecznego,
charakteryzującego działalność Jana Pawła II, na przykładzie wybranych czasopism
społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych. Magister Barbara Klimek przedstawiła słuchaczom książkę albumową Jan Paweł II jako przykład kulturowego propagowania wiedzy na temat życia i działalności Papieża, a także dowodów świętości
Biskupa Rzymu. Magister Rafał Brasse przygotował referat na temat religijnej myśli
wyrażonej językiem poetyckim na przykładzie wiersza Karola Wojtyły Pieśń o Bogu
ukrytym i Tadeusza Gajcego Po raz pierwszy modlitwa.
Na konferencji nie zabrakło również referatów odnoszących się do tzw. nowej
kultury. Jednym z tego typu wystąpień był referat prof. Ewy Krawieckiej zatytułowany Jan Paweł II w świecie memów − raczej niekulturalnie. Prelegentka zaprezentowała
słuchaczom krótką historię memu internetowego, czyli obrazka lub wideo opatrzonego
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zazwyczaj ironicznym komentarzem, oraz zaprezentowała memy dotyczące osoby
Papieża. Zwróciła uwagę na problem związany z całkowitą swobodą w tworzeniu
i rozprzestrzenianiu memów internetowych, których autorzy bardzo często nie szanują żadnych wartości i nie uznają autorytetów moralnych, do jakich − zdaniem Pani
Profesor − należał i nadal należy Jan Paweł II. Znakomity był również referat Pani
Profesor Doroty Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego, która zaprezentowała zagadnienia związane z antropologiczną myślą Jana Pawła II.
Obrady przyciągnęły sporą publiczność w postaci studentów i wykładowców
Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także mieszkańców Zielonej Góry. Większość
z wystąpień kończyło się długimi dyskusjami, które po poszczególnych sesjach przenoszono w kuluary. Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonała prof. Dorota
Kulczycka, zapraszając zainteresowanych gości na popołudniowy spacer po Zielonej
Górze. Obrady zostały bardzo dobrze przygotowane i pozytywnie przyjęte przez zgromadzonych, co bez wątpienia przyczyni się do budowania coraz bardziej pozytywnego
wizerunku Uniwersytetu Zielonogórskiego w Polsce.
Krystian Saja

