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Klaudia Cymanow‑Sosin
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

In memoriam śp. ks. Andrzeja Baczyńskiego.
Wspomnienie
Z pamięcią i wdzięcznością – In memoriam śp. ks. prof. dra hab. Andrzeja Baczyń
skiego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, 1 grudnia 2016 roku, godz. 16.30.
Przed rokiem, 1 grudnia 2015 roku po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do Pana
ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII,
współzałożyciel i wielokrotnie nagradzany kierownik Redakcji Programów Katolickich
TVP, kapelan ojca świętego, kanonik Kapituły św. Floriana w Krakowie, współtwórca
studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, człowiek wyjąt‑
kowy. Dość powiedzieć: profesor, prodziekan, wykładowca, dla wielu kolega, dla nie‑
których przyjaciel. Nie tylko z okazji tej rocznicy, ale także na co dzień można powie‑
dzieć, że dla społeczności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wciąż
jest postacią obecną. Jego osoba, jego dzieła i ślady jego pracy pozostają w sercach jego
współpracowników i w życzliwej pamięci tych, którzy się z nim zetknęli.
Jak wspomina jego uczeń, ks. dr Michał Legan OSPPE: „Kiedy zachorował na po‑
ważnie, wyruszył w prywatnej pielgrzymce na Jasną Górę. To wtedy właśnie opowiedział
nam o swoim codziennym rytuale: wpierw msza święta, celebrowana o świcie w kra‑
kowskiej kolegiacie św. Floriana, a potem kawa i spokojny, powolny, głęboko rozważa‑
ny, samotny różaniec. Opowiadał, jak bardzo tego potrzebuje, jak bardzo blisko czu‑
je się wtedy swojego mistrza, Jana Pawła II, bo to przecież papieski różaniec przesuwał
wtedy między palcami. Był taki dumny, że posiada tę nadzwyczajną relikwię”.
Chcąc uczcić tę żywą pamięć w rocznicę jego śmierci, najbliżsi współpracownicy
postanowili szczególnie uroczyście przywołać postać ks. Andrzeja w czasie spotkania
In memoriam 1 grudnia 2016 roku.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13 w Bibicach, rodzinnej miejscowości ks. Andrzeja,
przy jego grobie. Obok pracowników Uniwersytetu Papieskiego była tam też jego najbliższa
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rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, a modlitwę nad grobem poprowadził proboszcz tamtejszej
parafii i przyjaciel zmarłego, ks. Jan Przybocki. Piękne słowa w tym miejscu wygłosił także
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, dyrektor IDIKS, zwracając się do swojego przyja‑
ciela w imieniu całego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, zapewniając
go o naszej pamięci i wdzięczności, na jaką zasłużył „po tej stronie życia”. Ksiądz Andrzej
Baczyński było bowiem człowiekiem wpisanym w dzieło ewangelizowania za pośredni‑
ctwem obrazu, a swoją działalnością zaświadczał, iż chrześcijańska sztuka, kultura i dzie‑
dzictwo Kościoła, przekazywane za pośrednictwem mediów, mogą nas zbliżyć do Boga.
Po modlitwie zakończonej ukochaną przez ks. Andrzeja i towarzyszącą mu do
ostatnich chwil ziemskiego życia Koronką do miłosierdzia Bożego zebrani udali się do
Krakowa, gdzie w kaplicy przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie sprawowana była msza
święta za duszę śp. ks. Andrzeja, a w modlitwie wiernych przywołani zostali także wszy‑
scy zmarli, który swoje życie zawodowe związali z Uniwersytetem Papieskim.
Co niezwykle cenne, w mszy świętej wzięło udział wielu kapłanów, a uroczystej kon‑
celebrze przewodniczył ks. prof. Antoni Świerczek, dziekan Wydziału Nauk Społecz
nych UPJPII, który podkreślił zasługi śp. Profesora dla całej społeczności akademi‑
ckiej. Podczas homilii ks. Michał Drożdż mówił o wielkiej odpowiedzialności, jaka jest
udziałem każdego chrześcijanina, przypomniał, że nasze życie jest czasem oczekiwania,
adwentem, który ma nas przygotować na nowe życie. Wspominając z wielkim wzru‑
szeniem osobę ks. Andrzeja, mówił do niego jak do kogoś, kto jest ciągle obecny, bo
swoim ziemskim życiem zasłużył na pamięć i wdzięczność. Na koniec zwrócił się do
niego w słowach: „Andrzeju, ty już znasz prawdę o pełni życia” i przywołał fragment
Kolędy dla nieobecnych: „Daj nam wiarę, że to ma sens. Że nie trzeba żałować przyja‑
ciół. Że gdziekolwiek są – dobrze im jest, bo są z nami choć w innej postaci. I przeko‑
naj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć,
i tym razem będą żyć wiecznie”.
Słowa te wywołały wielkie wzruszenie, szczególnie u osób, które od lat były zwią‑
zane z ks. Baczyńskim, bo – mimo upływającego czasu – na mszy świętej pojawili się
i współpracownicy, i byli studenci i seminarzyści przedwcześnie zmarłego.
Po mszy świętej zgromadzeni przenieśli się do sali 111 przy ul. Franciszkańskiej 1,
gdzie rozpoczął się wieczór pamięci i wdzięczności przygotowany przez pracowników,
absolwentów i studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz
Redakcję Katolicką TVP Kraków im. ks. Andrzeja Baczyńskiego. Czymś niezwykle uj‑
mującym była ciągła obecność rodziny ks. Andrzeja. Bliscy krewni nie ukrywali wzru‑
szenia, kiedy uczestnikom spotkania ukazywały się kolejne zdjęcia, fragmenty filmów,
a w tle wybrzmiewał ten niezwykły, niepowtarzalny głos, który każdy z nas znał z re‑
lacji wizyt papieskich w naszej ojczyźnie. Obecni przypominali, że praca ta była także
formą dotarcia z misją ewangelizacyjną do wielkiej rzeszy ludzi na świecie, gdyż trans‑
misje z papieskich celebracji, uroczystości o charakterze patriotycznym czy cotygodnio‑
wych mszy świętych z krakowskich Łagiewnik spotykały się z niezwykle pozytywnym
odbiorem, a niemałą w tym zasługę miał właśnie wspaniały dziennikarz, medioznaw‑
ca i teolog ks. Andrzej Baczyński.
Przedwcześnie odeszły profesor był także wspominany przez grono studentów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. To właśnie oni przygotowali tego
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wieczoru część artystyczną, na którą złożyły się: wspomnienie osoby ks. Andrzeja,
przywołanie jego życiorysu naukowego, pasji pozazawodowych i ciekawych momen‑
tów z bogatego w wydarzenia życia. Opowieść ta była przetykana świetnie dobranymi
fragmentami lirycznych utworów poetyckich i muzycznych.
Swoimi wspomnieniami swojej pracy z ks. Andrzejem dzielili się pracownicy Insty
tutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z ks. Michałem Drożdżem na czele.
Dyrektor IDIKS przypomniał, że spotykamy się symbolicznie w tej sali, która zwią‑
zana jest z początkami dzisiejszych studiów dziennikarskich w UPJPII. Ciepłe słowa
o zmarłym skierował do obecnych także ks. prof. Antoni Świerczek, który wspominał
wspólną drogę kapłańską i akademicką, jaka była udziałem ich obu. Następnie o rela‑
cjach zawodowych i prywatnych z ks. Baczyńskim mówili prodziekan, prof. Krzysztof
Gurba, dalej promotor ks. Andrzeja – ks. prof. Jan Wal, który podkreślał intelektualne
walory swojego podopiecznego, prof. Walery Pisarek, wspominający podróż i rozmowy
„zza kierownicy”, i red. Tadeusz Szyma, dzielący się przeżyciami z działalności dzien‑
nikarskiej. Swojego promotora wspominali jego studenci i seminarzyści, a także pra‑
cownicy Redakcji Katolickiej TVP Kraków, którą ks. Baczyński współtworzył. O swo‑
im doświadczeniu bliskiej współpracy, a także odpowiedzialności za spuściznę swojego
profesora mówił także ks. dr Michał Legan OSPPE.
Władze Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zatroszczyły się tak‑
że o przygotowanie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać ks. prof. Andrzeja
Baczyńskiego, która wyeksponowana tego wieczora w sali wykładowej przypominała
nam, że są ludzie, o których po prostu nie da się zapomnieć. Ten wyraz wdzięczności
i pamięci został następnie przeniesiony do siedziby IDIKS UPJPII przy ulicy Grodzkiej
i zawisnął nad biurkiem, przy którym przez lata pracował ks. Andrzej.
Jeszcze jednym wyrazem pamięci o zmarłym księdzu profesorze była powoła‑
na właśnie inicjatywa Katedry Teologii Mediów UPJPII, czyli Colloquium z Teologii
Mediów im. Ks. Prof. Andrzeja Baczyńskiego. Jest to projekt, którego założyciel tej
katedry nie zdążył sfinalizować. Przedmiotem rozważań były tym razem badania nad
orędziami papieża Benedykta XVI z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego
Przekazu – kwestia niezwykle istotna, także ze względu na charakter pontyfikatu na‑
stępcy Jana Pawła II. Te właśnie zagadnienia były tematem pierwszego spotkania na‑
ukowego Katedry Teologii Mediów, a owocem tych dyskusji jest publikacja Bramy
prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach. Inicjatywa ta zapoczątkowała także cyklicz‑
ny, coroczny memoriał o charakterze naukowym, noszący tytuł Colloquium z Teologii
Mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego.
Wiele osób miało to szczęście, że przez lata mogli uczyć się od wybitnego profeso‑
ra i wspaniałego człowieka, jak żyć i pracować dla dobra uczelni i dla dobra wspólnego.
Ksiądz Andrzej Baczyński do ostatnich dni troszczył się o rozwój naukowy i osobowy
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Swoich współpracowników zachęcał
do stawiania uniwersytetu w ważniejszym miejscu swojego życia zawodowego. Pomimo
kłopotów ze zdrowiem do samego końca instytut, uniwersytet to była jego sprawa, jego
idea. Ta osobista troska to wielkie zobowiązanie, jakie stoi dziś przed wszystkimi, któ‑
rzy kontynuują dzieło zapoczątkowane przez ks. Andrzeja i jego współpracowników.
Przez najbliższych określany pięknie jako Mistrz i „człowiek, który próbował sfilmować
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Boga”, ks. Baczyński pozostanie dla nas wzorem osoby, która łączyła odwagę głoszenia
swoich przekonań i siłę mediów w spójnym przekazie opartym na prawdzie i dzienni‑
karskiej rzetelności. Wyrazem zasad, jakie wyznawał, było z pewnością wydawnictwo
współtworzone z ks. Drożdżem Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media. Wielkim honorem
dla wszystkich pracowników i studentów, którzy mieli okazje zetknąć się z tą postacią,
jest możliwość pielęgnowania rozpoczętego przez niego dzieła ku pożytkowi publicz‑
nemu i dla dobra wspólnego.

