
1 
 

Audiencja Międzynarodowego Towarzystwa Fides et Ratio  

u Jego Ekscelencji  Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 13 czerwca 2017 

 

Ks Arcybiskup Metropolita przyjął nas niezwykle serdecznie;  zamiast planowanych 

15 minut nasza wizyta trwała około 40 minut.  

Ks Arcybiskup przywitał się najpierw osobiście z każdą z 16 obecnych osób, 

następnie usiadł z nami przy stole. Pani Prezes prof. Teresa Grabińska i sekretarz dr 

Agnieszka Hennel-Brzozowska przedstawiły w skrócie działalność naszego Towarzystwa na 

przestrzeni już prawie 11 lat jego działalności, mówiąc między innymi: 

” Celem naszego Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, 

zainspirowanego myślą Jana Pawła II, jest poszukiwanie form dialogu pomiędzy sferą wiary i 

sferą rozumu, oraz refleksja nad dzisiejszym kształtem kultury europejskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej dziedzictwa chrześcijańskiego. Zadawaliśmy sobie pytania, jak na 

przykład:  jak z perspektywy różnych nauk i z perspektywy wiary można dziś rozumieć:  

pojęcie godności, pojęcie świętości, pojęcie przyjaźni, sens uprawiania nauk 

humanistycznych,   pracę i bezrobocie, zjawisko współczesnego rozpowszechniania się 

depresji, i wiele innych zagadnień, z uwzględnieniem także aspektu praxis.  Często 

nawiązywaliśmy do pism św. Jana Pawła II, szczególnie w projekcie LOSY NADZIEI JANA 

PAWŁA II.  

 Prowadzimy zebrania naukowe ( było ich dotąd 52  ), sesje i konferencje naukowe (było ich 

12), publikujemy nasze prace w formie zbiorowych monografii (8), bierzemy czynny udział w   

krakowskich Dniach Jana Pawła  II ( jak dotąd  w 5 edycjach) , organizujemy też dni 

skupienia  (7 razy),  przy czym zawsze  zapraszamy  wszystkich , których tylko może to 

zainteresować. 

Nasze Towarzystwo naukowe działa nieprzerwanie od prawie 11 lat; powstało w sierpniu 

2006 , z pomysłu naszego Przyjaciela o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv,  obecnie Relatora 

Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Watykanie. Niejako „zaczynem” Towarzystwa było 

grono skupione przez prowadzone przez O. Kijasa  duszpasterstwo romanistów, głównie śp. 

Prof. Halina Grzmil-Tylutki. Mimo odległości od Krakowa O. Zdzisław Kijas pełnił funkcję 

prezesa przez 10 lat i bardzo wiele mu zawdzięczamy, w tym nasze liczne i serdeczne 

przyjaźnie franciszkańskie. Obecnie prezesem Towarzystwa jest filozof,  prof. Teresa 

Grabińska z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we 

Wrocławiu.  

Towarzystwo liczy dziś 40 osób, tak świeckich ( dwie trzecie ) jak i konsekrowanych (jedna 

trzecia). 26 z nich czyli ponad połowa to samodzielni pracownicy naukowi. Pracują na 9 

różnych uniwersytetach i szkołach wyższych polskich i na  dwóch rzymskich, oraz w PAN i 

PAU. Członkowie reprezentują bardzo różne dziedziny nauki; oprócz najsilniej liczbowo 

reprezentowanej teologii są to:  filozofia,  filologia polska i obce ( romanistyka, anglistyka, 

portugalistyka, slawistyka, italianistyka, filologia klasyczna), botanika,  informatyka, 

psychologia, politologia, nauki o zarządzaniu, nauki o bezpieczeństwie,  medycyna, 

fizjoterapia, elektrotechnika. Nasze działania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, i 

zawsze uwzględniający perspektywę wiary”. 
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Ks. Arcybiskup wysłuchał z uwagą naszego sprawozdania, przeglądając przy tym 

przekazany mu przez nas  mu  spis  biogramów wszystkich 40 członków Towarzystwa ( spis 

ten znajduje się na stronie internetowej,  zawierającej  także całe archiwum naszych działań; 

jej adres to : www.fidesetratio.iap.pl). 

Prezes prof. Teresa Grabińska ofiarowała następnie, przedstawiając je kolejno, 

wszystkie monografie wieloautorskie wydane przez nas do tej pory, jako  owoce naszych  

wspólnych projektów , sesji naukowych i  dyskusji; ten nasz prezent-zestaw książek  można 

traktować  w dużej mierze jako podsumowanie naszej  11 letniej pracy. 

 Pani Prezes wręczyła też  Jego Ekscelencji zaproszenia na dwa nasze najbliższe 

projekty: trzecie  już wrześniowe seminarium Fides et Ratio w Rzymie – tym razem na temat: 

„Posłuszeństwo i autorytet” („ Obbedienza e autorità”) oraz  panel dyskusyjny  „Veritatis 

Splendor wobec post-prawdy” , organizowany w ramach DNI JANA PAWŁA II 2017 w 

klasztorze oo. Franciszkanów w listopadzie. 

Tak nasze krótkie sprawozdanie jak i oba zaproszenia spotkały się z dużym 

zainteresowaniem Jego Ekscelencji. Powiedział, że uważa nasze Międzynarodowe 

Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio za cenną inicjatywę środowiska akademickiego. 

Podkreślał w swych słowach istotność naszej działalności tak dla środowiska akademickiego 

jak  Kościoła, i wspierał nasze zamiary kontynuacji działalności. Co więcej, Ks. Arcybiskup 

uznał oba tematy projektów tej jesieni za tak bardzo interesujące, iż wyraził chęć wzięcia w 

nich udziału! Sięgnął do kieszeni po swój kalendarz, i sprawdziwszy daty zapowiedział, że 

weźmie czynny udział w naszej sesji 7 listopada : VERITATIS SPLENDOR WOBEC POST-

PRAWDY. Powiedział, że jest to temat,  który uważa za szczególnie  ważny i  obiecał nam 

wygłosić wykład rozpoczynający tę naszą sesję! Byliśmy bardzo mile zaskoczeni a zarazem 

poczuliśmy się uhonorowani tym „zgłoszeniem czynnego udziału” w naszej sesji przez Jego 

Ekscelencję. 

Ks. Abp Metropolita powiedział także (  cytujemy jak potrafimy z pamięci), że walka 

z prawdą, że poszerzanie się przekonania o nieistnieniu prawdy, prowadzą w pewnym sensie  

do „końca Europy”, ale od razu dodał, że nie należy popadać w pesymizm, gdyż w historii 

ludzkości bywały okresy załamań, po których następował ponowny rozkwit. Według 

Arcybiskupa trzeba nam zatem wytrwale „robić swoje” i kontynuować starania o 

interdyscyplinarny dialog w celu łączenia fides i ratio.  

Ks. Arcybiskup zapytał nas o poprzednie seminaria rzymskie; oczywiście zna Dom 

Generalny i mieszkających tam OO Zmartwychwstańców przy via San Sebastianello. Słuchał 

z zainteresowaniem i przeglądał tom „Sens humanistyki dzisiaj”- owoc pierwszego „Rzymu”.  

Zażartował, widząc tytuł tegorocznego seminarium :  „Posłuszeństwo i autorytet”, że w XIX 

wieku Zmartwychwstańcy wcale nie byli aż tacy posłuszni… Powiedział, że nie wyklucza , iż 

pojawi się na którymś z wrześniowych rzymskich wieczorów na naszych obradach, gdyż 

miałby na to wielką ochotę.  Trudno wyrazić, jak wielką satysfakcją było dla nas  usłyszeć te 

słowa…. 

Ks. Arcybiskup skierował też pytanie o to, jak widzą działalność Towarzystwa,  do 

obecnych kapłanów:  ks. prof. Łukasza Kamykowskiego i ks. dr Marka Leśniaka. 

Usłyszawszy , że zebrania naukowe odbywają się w sali Uniwersytetu Papieskiego , którego 

obaj księża są pracownikami naukowymi, pytał o udział studentów w naszych zebraniach. 

Gdy padła odpowiedź, że  brak studentów i doktorantów  może być spowodowany nadmiarem 
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propozycji ciekawego spędzania czasu w Krakowie, odpowiedział dość zaskakująco:  

„Przecież tę odpowiedź można odwrócić i spytać – a czy tu obecni nie mają tym więcej 

propozycji innych ciekawych aktywności? Braku udziału młodych nie tłumaczy duża 

różnorodność form aktywności kulturalnej i naukowej w środowisku krakowskim, bo 

członkowie Towarzystwa  tym bardziej  mogliby uczestniczyć w wielu innych 

wydarzeniach”. Podkreślił, jak ważne jest,  by starać się zapraszać młodszych uczestników, 

zwłaszcza studentów Uniwersytetu Papieskiego, na nasze zebrania i sesje. 

Nasz Ks. Arcybiskup Metropolita kilkakrotnie w tracie rozmowy podkreślał, że gotów 

jest nam pomagać, prosił żebyśmy się do Niego zwracali.  Jak wspomniano wyżej, obiecał 

nam swój wykład w sesji 7 listopada; a  także zaproponował byśmy zorganizowali przyszłości 

konferencję naukową  w Pałacu arcybiskupim przy Franciszkańskiej! Przyjęliśmy to 

nadzwyczajne zaproszenie jako zobowiązanie do realnego wypełnienia w  2018 roku. 

Ks. Arcybiskup rozmawiał teź z Panią Prezes o jej pracy w uczelni wojskowej, 

rozmowa przeszła potem  na tematy związane z historią Polski. Ks. Arcybiskup zapowiedział, 

że będzie odprawiał uroczyste Msze święte w ważne rocznice historyczne jak 31 sierpnia i 17 

września. Rozmowa toczyła się chwilę wokół znaczenia poznańskiego powstania w czerwcu 

1956, które Arcybiskup zachowuje we wspomnieniach dzieciństwa i opowieściach rodziny. 

Mówił, że zostało spacyfikowane przez oddziały, prawdopodobnie radzieckie w polskich 

mundurach, przybyłe z Wrocławia i Legnicy, które zmotywowano rzekomą groźbą agresji 

zachodnich Niemiec na Polskę, zapoczątkowaną buntem sterowanym przez agenturę. 

Powstanie to miało zasadniczy wpływ na popaździernikową odwilż.  

Żegnając się z każdym z nas z osobna, Jego Ekscelencja zamienił jeszcze z każdym z 

nas po kilka zdań. Między innymi: Dr Walczewski przekazał Ks. Metropolicie materiały 

dotyczące programu ochrony zdrowia psychicznego w zakresie zapobiegania depresji 

prowadzone w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego, co spotkało się z 

zainteresowaniem naszego Gospodarza,  pan Prof. Leszek Bednarczuk zaproponował temat 

sesji naukowej zaś  Prof. Mirosław Lenart wręczył dwie swoje książki, a  ich rozmowa 

dotyczyła bardzo cenionych przez Ks. Arcybiskupa Papieży Piusa X i Piusa XI. Było jeszcze 

więcej tych niedługich prywatnych rozmów, które opisać mogą jednak tylko sami ich 

uczestnicy. Przed rozstaniem się  zrobiliśmy sobie kilka wspólnych zdjęć pod pięknym 

portretem św. Jana Pawła II , samodzielnie i to telefonem komórkowym pana prof. Zbigniewa 

Mirka , a wyszły znakomicie, co można sprawdzić w załączniku.  

Na zakończenie Ks. Arcybiskup udzielił nam uroczystego błogosławieństwa.  

W audiencji udział wzięło 16 osób: Prezes Zarządu,  dr hab. prof. WSOWL  Teresa 

Grabińska, Sekretarz Zarządu, dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, Członkowie: . Prof. zw. dr 

hab. Urszula Dąmbska-Prokop, Prof. zw.  dr hab. Jan Prokop, Prof. zw. dr hab. Leszek  

Bednarczuk,  Prof. zw. dr hab. Jerzy Brzozowski,  Prof. zw. dr hab. Zbigniew Mirek, Ks. 

Prof. zw. dr hab. Łukasz Kamykowski, Dr hab. prof. UP Antoni Szwed, . Dr hab. Barbara 

Marczuk, Dr hab. prof. UO Mirosław Lenart, Ks. dr Marek  Leśniak, 13. Dr n. med. 

Krzysztof Walczewski, Mgr Anna Maria Martinelli, oraz   Małżonki Członków  Towarzystwa 

czyli  sympatycy Towarzystwa: Mgr Elżbieta Barbara Lenart i Dr n. med. Jolanta 

Walczewska. 

 Agnieszka Hennel-Brzozowska, Sekretarz Zarządu 


