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W

sobotę, 24 listopada 2018
r. odbyła się w auli Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie
konferencja popularnonaukowa z okazji
25. rocznicy śmierci wybitnego poety
i uczonego, ks. Janusza St. Pasierba.
Temat konferencji „Janusz St. Pasierb
– twórca kultury i nauki Pomorza, Polski i Europy” wyraźnie wskazywał na
dwie płaszczyzny twórczości pelplińskiego kapłana: artystyczną i naukową.
Był poetą i eseistą, a z drugiej strony
teologiem, archeologiem i – przede
wszystkim – historykiem sztuki, a do
tego profesorem dwóch uczelni: warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej
i pelplińskiego Wyższego Seminarium
Duchownego. Ponadto – co zaznaczone
zostało w referatach – jego twórczość
literacka i naukowa oscylowały wokół
spraw pomorskich i europejskich, połączonych w jedno. W tym kontekście przypomniano dewizę Pelplińskiego Poety:
„Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyźnie
wielkiej, w wielkiej ojczyźnie ludzi”.
Uczestnicy Pasierbowego sympozjum

najpierw spotkali się w kaplicy Collegium
Marianum, gdzie sprawowana była msza
św. w intencji zmarłego ks. profesora
Pasierba, pod przewodnictwem ks. bp.
Michała Janochy – biskupa pomocniczego
archidiecezji warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski,
z udziałem profesorów, moderatorów, diakonów i alumnów pelplińskiego WSD – na
czele z rektorem ks. prof. dr. hab. Wojciechem Pikorem – oraz pozostałych uczestników konferencji. Do Pelplina przyjechało
wielu miłośników twórczości autora „Gałęzi
i liści” z różnych stron Pomorza: od Gdyni
aż po Toruń. Byli przedstawiciele środowisk akademickich, instytucji kulturalnych,
oświatowych i społecznych. Stawili się
jego uczniowie i przyjaciele.
W gościnnych progach Biblioteki
Diecezjalnej wysłuchano ośmiu referatów. Bp prof. dr hab. Michał Janocha
mówił na temat zainicjowanych przez ks.
Pasierba badań poloników artystycznych
w zbiorach watykańskich, które – jako
jego uczeń – zakończył i opublikował w
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specjalnej książce. Biskup włocławski
ks. dr Wiesław Alojzy Mering należał –
podobnie jak bp Janocha – do uczniów ks.
Pasierba. Mówił więc bardzo osobiście o
swoim mistrzu, wskazując na cechy jego
kapłaństwa. Kolejny uczeń Pasierba – ks.
prof. dr hab. Jan Sochoń z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapoznał zebranych z Pasierbową koncepcją
katedry jako symbolu Europy. „Miasto jak
świat. Rzym Pasierba” to temat niezwykle
interesującego i nowatorskiego spojrzenia
na twórczość poety dokonanego przez dr.
hab. Tomasza Tomasika, profesora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dr Agnieszka
Laddach przywołała w swoim referacie
klimat kulturowy Żarnowca – pomorskiej
wsi z klasztorem benedyktynek. Współtwórcą tego klimatu był ks. Pasierb –
odwiedzający to miejsce niezwykle często,
zawsze obowiązkowo w czasie wakacji.
Jego kolejny uczeń ks. mgr lic. Wincenty
Pytlik – dyrektor Muzeum Diecezjalnego
w Pelplinie – wspominał o pieczy swojego dawnego profesora nad pracami
konserwatorskimi i o konsultacjach w

trakcie modernizacji czy projektowania
budowli sakralnych, nie tylko na Pomorzu.
Piszący te słowa wygłosił przedłożenie
zatytułowane „Pomorze – mała ojczyzna
ks. Janusza St. Pasierba”. Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba i wierna
strażniczka pamięci o Pelplińskim Poecie
red. Maria Wilczek dawała liczne przykłady
na to, że był on przewodnikiem na drodze
wiary dla wielu ludzi.
Pelplińska konferencja – zorganizowana przez Oddział Kociewski Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego wespół z Wyższym Seminarium Duchownym i Biblioteką
Diecezjalną we współpracy z Wydziałem
Teologicznym UMK – zostanie udokumentowana specjalną publikacją zawierającą materiały konferencyjne. Ukaże się
ona niebawem nakładem Wydawnictwa
„Bernardinum”. Trzeba też zaznaczyć,
że jest druga konferencja z cyklu „Wielcy
ludzie małego Pelplina”. Pierwsza miała
miejsce w listopadzie 2017 r., następna
odbędzie się jesienią 2019 r. Jej tematyka
jest obecnie ustalana przez organizatorów.
Bogdan Wiśniewski

Niech ten świąteczny czas będzie okazją
do wielu spotkań w gronie najbliższych
w atmosferze miłości, ciepła
i wzajemnej życzliwości.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego 2019 Roku, najserdeczniejsze
życzenia swoim Klientom składają
właściciele Masarni i Sklepów Rąbała
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