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Otwarcie sympozjum

Szanowni Państwo,
Serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego sympozjum pn. „Świętość”, 

stanowiącego główny trzon naukowy Dni Jana Pawła II w Krakowie – edycja 2015.
Bardzo serdecznie witam w Uniwersytecie Jagiellońskim Jego Eminencję kar-

dynała Stanisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego, przyjaciela Uniwersytetu 
i naszego stałego gościa.

Równie serdecznie witam obecnych tu dzisiaj biskupów: Jana Szkodonia, Jana 
Zająca oraz Grzegorza Rysia, który poprowadzi panel dyskusyjny w drugiej czę-
ści dzisiejszego sympozjum.

Witam rektora uczelni organizującej X Dni Jana Pawła II – Uniwersytetu Jana 
Pawła II w Krakowie – księdza profesora Wojciecha Zyzaka.

Witam przedstawiciela uczelni współorganizującej tegoroczne Dni Jana Paw-
ła II, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusza Słomkę.

Serdecznie witam panią prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie prof. Urszulę Bobryk.

Bardzo serdecznie witam Konsula Generalnego Słowacji w Krakowie pana 
Ivana Škorupę. Cieszymy się, że gościmy Pana w naszych progach.

Serdecznie i ciepło witam Wojewodę Małopolskiego pana Jerzego Millera.
Miło mi powitać Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – pana mar-

szałka Leszka Zegzdę.
Witam także Sekretarza Miasta pana Pawła Stańczyka.
Witam prorektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: prorektora ds. dydaktyki 

profesora Andrzeja Manię oraz prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej pro-
fesora Jacka Popiela.

Mam przyjemność powitać naszych dzisiejszych znakomitych prelegen-
tów: ponownie Jego Eminencję kardynała Stanisława Dziwisza, ks. prof. Micha-
ła Drożdża, prof. Grzegorza Przebindę, prof. Andrzeja Kaźmierczaka, ks. Jacka 
Stryczka, oraz moderatora dyskusji – prof. Andrzeja Borowskiego. Równie ser-
decznie witam uczestników panelu dyskusyjnego, będącego ważną częścią dzi-
siejszego spotkania  – prof. Stanisława Rodzińskiego, prof. Mieczysława Toma-
szewskiego oraz prof. Krzysztofa Zanussiego.
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Szczerze i ciepło witam w gościnnych progach Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wszystkich uczestników X Dni Jana Pawła II w Krakowie – a wśród nich przed-
stawicieli studentów.

Stało się już piękną tradycją, że od dekady (od 2006 roku), w samym środku 
jesieni, spotykamy się, aby przypominać postać i dzieło wiecznie żywego w naszej 
pamięci papieża Jana Pawła II. Wydaje nam się – być może nieco nieskromnie – 
że tutaj, w Krakowie, takie rozważania mają moc największą, że dotrą najdalej, 
najgłębiej. Czujemy tak dlatego, że to miasto, ta uczelnia, te okolice, przesiąknięte 
są duchem i stałą obecnością wielkiego papieża Polaka.

Kraków był dla papieża miejscem szczególnym, umiłowanym. Dlatego tu je-
steśmy. Dla niego.

Dziś, jak co roku o tej porze, pochylimy się głębiej nad analizą jednego z głów-
nych nurtów rozmyślań Jana Pawła II, zadumamy się nad ich wyjątkowym aspek-
tem. W tym roku tematem dociekań jest świętość.

„Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wy-
jątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury danej 
epoki. […] Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników 
i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu za-
równo jednostek, jak rodzin i wspólnot” – mówił Jan Paweł II w orędziu na XIII 
Światowe Dni Młodzieży w listopadzie 1997 roku.

„Święty”, „świętość” – znamy te określenia od zarania tak świata, jak i naszego 
osobistego. Ja dziś nie podejmuję się wykładni znaczenia tego terminu z przyczyn 
oczywistych – nie potrafię. Zawsze napawa nas lękiem, niepewnością, że w ogóle 
możemy o tym dyskutować. I nie wynika to z naszej skromności, lecz z obawy, że 
dotykamy sacrum. Nie udałoby się to w takim samym stopniu, w jakim nie uda-
ło się uchwycić w pełni, zmierzyć i opisać nadziei, mądrości wszystkich nauk Ja-
na Pawła II, które stanowiły przedmiot rozważań obecnego tu szacownego gre-
mium w poprzednich edycjach Dni Papieskich. Wciąż jednak, próbując dotrzeć, 
zamknąć nasze kontemplacje w ciasnych ramach konkluzji, twierdzę, że chcemy 
jedynie wypełnić swą powinność wobec jego spuścizny.

Szanowni Państwo,
Raz jeszcze serdecznie witam w Uniwersytecie Jagiellońskim wszystkich 

uczestników X edycji Dni Jana Pawła II i życzę, aby chwile spędzone w tym gro-
nie i w kręgu tej tematyki przyniosły w niedalekiej przyszłości obfity plon na ta-
kich polach, które są ważne dla każdego z Was.


