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Śp. ks. prof. Andrzej Baczyński

Mistrz.
Człowiek, który próbował sfilmować Boga

1 grudnia 2015 roku po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do Pana 
ks.  prof. dr hab. Andrzej Baczyński  – prodziekan Wydziału Nauk Spo-
łecznych UPJPII, współzałożyciel i wielokrotnie nagradzany kierownik 
Redakcji Programów Katolickich TVP, kapelan ojca świętego, kanonik 
kapituły św. Floriana w Krakowie.

Kiedy zachorował na poważnie, wyruszył w prywatnej pielgrzymce 
na Jasną Górę. To wtedy właśnie opowiedział nam o swoim codzien-
nym rytuale: wpierw msza święta, celebrowana o świcie w krakowskiej 
kolegiacie św. Floriana a potem kawa ze świetnego ekspresu (prawie 
taka jak we Włoszech) i spokojny, powolny, głęboko rozważany, samot-
ny różaniec. Opowiadał jak bardzo tego potrzebuje, jak bardzo blisko 
czuje się wtedy swojego mistrza, Jana Pawła II, bo to przecież papieski 
różaniec przesuwał wtedy między palcami. Był taki dumny, że posiada 
tę nadzwyczajną relikwię.

I zapragnął bardzo jeszcze jednego, klarownego znaku swojego ka-
płańskiego zawierzenia. Zlecił nam misję znalezienia jak najdoskonalszej 
kopii jasnogórskiej ikony, by móc się w nią, podczas swojego porannego 
różańca, wpatrywać. Bo to był człowiek obrazu. Rozumiał – jak rzadko 
kto – że Bóg zechciał mówić do nas znakiem, że piękno, ruch, drama-
turgia zdarzeń, chrześcijańskie świadectwo, chrześcijańska sztuka, kul-
tura i dziedzictwo Kościoła mogą nas zbliżyć do Stwórcy – i pokazywał 
to światu z niezrównaną pasją. Ewangelizował obrazem – telewizyjnym 
i filmowym.

Służył tym, którzy ze względu na wiek i życiową sytuację nie mogą 
wybrać się do kościoła na niedzielną Eucharystię. Przynosił im Boga 
do domu. „Rozsyłał” Eucharystię do tysięcy domów, bo to on właśnie 
odpowiadał za to, by tak liczne transmisje z celebracji papieskich, pa-
triotycznych i zwykłych, coniedzielnych mszy z Łagiewnik odbywały się 
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w sposób godny, piękny i profesjonalny. Kochał Kościół, szczególnie 
swój – krakowski, kochał (jako dziennikarz, medioznawca, teolog) Uni-
wersytet Papieski, kochał Redakcję Programów Katolickich TVP: tym 
wspólnotom i instytucjom poświęcił niezliczone dni i lata swojego – za 
krótkiego – życia.

Gdy zdobył już kopię jasnogórskiej ikony, poprosił o możliwość od-
prawienia Mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. 
Długo wpatrywał się u stóp ołtarza w oblicze Maryi i szepnął – słyszę do 
dziś – dziwne słowa: „nic nie odda tego piękna…”

Ks. prof. Andrzej  Baczyński  pozostawił Katedrze Teologii Mediów 
UPJPII  – swojej Katedrze, bo przecież był jej założycielem  – projekt, 
którego nie zdążył sfinalizować za życia. Chodzi o opublikowanie badań 
nad orędziami papieża Benedykta XVI z okazji Światowego Dnia Środ-
ków Społecznego Przekazu. To osiem łatwo dostępnych w internecie 
tekstów. Temat niezwykle wdzięczny, zważywszy na „zwartość” pon-
tyfikatu następcy Jana Pawła II. Ten właśnie temat, w hołdzie naszemu 
Mistrzowi, stał się pierwszym, który wzięliśmy pod dyskusję (colloquium) 
podczas spotkania naukowego Katedry Teologii Mediów. Spotkanie to 
miało (jak chciał ks. prof. Baczyński) kameralny charakter i zapocząt-
kowało – mamy nadzieję – cykliczny, coroczny memoriał o charakterze 
naukowym, noszący tytuł:

Colloquium z Teologii Mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego

Mistrzu! Tak wytrwale próbowałeś sfilmować Boga, bo bardzo chciałeś 
Go wszystkim pokazać. Książki, filmy, programy telewizyjne, homilie 
i wykłady – wszystko to oddałeś na służbę Prawdy. Nie żegnamy Cię. 
Czekamy na transmisje z nieba. Życzymy Ci, żebyś przez całą wiecz-
ność patrzył w miłosierne oczy swojego Zbawiciela. Życzymy Ci tego 
przez łzy…

dr Michał Legan OSPPE


