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PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie

obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

„Uniwersytet w swojej działalności troszczy się
o ciągłe przypominanie oraz zgłębianie

bogactwa nauczania swojego Świętego Patrona”
(Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

Jako wspólnota Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pra-
gniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec nasilających się aktów zniesła-
wiania naszego Świętego Patrona. Polegają one na narzucanych polskiej opinii 
publicznej niesprawiedliwych i niczym nieuzasadnionych oskarżeniach wzglę-
dem osoby św. Jana Pawła II. Treść, zasięg i natężenie tej zniesławiającej kampa-
nii skłaniają do określenia jej mianem „przemocy symbolicznej i absurdalnej”, 
gdyż nie uwzględnia ona ogólnie przyjętych cywilizacyjnych zasad, a prowadzi 
do bezpośrednich ataków na miejsca publicznej pamięci, poświęcone osobie 
naszego Świętego Patrona. Należy ocenić je jako akty kulturowego barbarzyństwa, 
głęboko sprzeczne także z najcenniejszym nurtem polskiej tradycji narodowej 
oraz chrześcijańskiej.

W tej sytuacji Senat UPJPII oświadcza, iż nasza uczelnia, nosząca zaszczyt-
ne miano Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, staje na straży dobrego 
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imienia swojego Świętego Patrona. Był On bowiem i pozostaje jednym z naj-
wybitniejszych Polaków, świętym Kościoła katolickiego, wielkim humanistą, 
a  jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych i  szanowanych postaci 
w historii XX i XXI wieku, która doświadczyła także osobiście przemocy sys-
temów totalitarnych. Jan Paweł II stał się powszechnie uznawanym autoryte-
tem nie na mocy przypadku czy decyzji kogokolwiek, lecz dzięki spójności 
własnego życia z wartościami, które wyznawał i o których całym swoim życiem 
świadczył. Fakt ten znalazł uznanie nie tylko w oczach wiernych Kościoła ka-
tolickiego czy też innych chrześcijan, lecz również wyznawców innych religii 
oraz ludzi niereligijnych. Publicznym i niezapomnianym tego dowodem po-
zostaje wyjątkowy charakter Jego pogrzebu, powszechny żal z powodu Jego 
śmierci oraz głośne wołanie „Santo subito”, które to wydarzenia nabrały cha-
rakteru globalnego.

Nawiązując do uchwały Senatu UPJPII w Krakowie z 17 lutego br., popiera-
jącej inicjatywę ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatro-
nem Europy, pragniemy po raz kolejny przypomnieć, że nasz Święty Patron jako 
aktywny uczestnik dziejowego dramatu ludzi i narodów trafnie rozpoznawał 
zarówno przejawy zła, któremu się sprzeciwiał, jak i znaki dobra, w których 
widział objawy nadziei.

W tym duchu naszego Świętego Patrona zwracamy się do wszystkich ludzi 
„dobrej woli”, w szczególności do zajmujących się badaniami naukowymi oraz 
budującymi kulturę naszej skomplikowanej dzisiejszej codzienności, z gorącym 
oraz serdecznym apelem, wynikającym z zasady „plus ratio quam vis”. Wszy-
scy bowiem jesteśmy „na drodze” do poznania prawdy, która zakłada szacunek 
do każdego człowieka, będący jednocześnie fundamentem szeroko rozumianej 
kultury. Stąd też prawdy o tej historycznej oraz wyjątkowej postaci, jaką jest 
św. Jan Paweł II, należy szukać w obiektywnych źródłach, sumiennie i solidnie 
analizowanych. Takiemu działaniu pragnie również służyć Uniwersytet Papie-
ski w Krakowie we współpracy z wszystkimi, którzy pragną poznawać prawdę 
i służyć drugiemu człowiekowi – na wzór św. Jana Pawła II.

ks. prof. dr hab. Robert TYRAŁA – rektor
dr hab. Małgorzata DUDA, prof. UPJPII – 
prorektor ds. studenckich i dydaktyki
ks. dr hab. Antoni ŚWIERCZEK, prof. UPJPII – 
prorektor ds. polityki kadrowej i promocji
ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT – 
prorektor ds. nauki, dyrektor Szkoły Doktorskiej
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ks. prof. dr hab. Michał DROŻDŻ – dziekan WNS
ks. dr hab. Jan DZIEDZIC, prof. UPJPII – dziekan WT
ks. dr hab. Jarosław JAGIEŁŁO, prof. UPJPII – dziekan WF
ks. dr hab. Marek KLUZ, prof. UPJPII – dziekan WTST
ks. prof. dr hab. Jacek URBAN – dziekan WHiDK
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ks. dr hab. Janusz MĄCZKA SDB, prof. UPJPII – 
kierownik dyscypliny filozofia
o. dr hab. Przemysław MICHOWICZ OFMConv – 
kierownik dyscypliny prawo kanon.
ks. prof. dr hab. Henryk SŁAWIŃSKI – 
kierownik dyscypliny nauki teologiczne
dr hab. Marian WOŁKOWSKI-WOLSKI, prof. UPJPII – 
kierownik dyscypliny historia
ks. mgr Andrzej LICHOSYT – kanclerz UPJPII
dr Katarzyna DRĄG – delegat młodszych pracowników nauk.
dr Paweł KROKOSZ – delegat młodszych pracowników nauk.
mgr lic. Justyna KASTELIK – przedstawiciel pracowników administ.
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