
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NAUKOWEGO DO ATEN DOKTORANTÓW 

AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE 

 

 

   Wyjazd grupy 7 doktorantów Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum oraz 2 opiekunów 

(dziekan Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach O. dr Krzysztof Homa oraz Bogdan Sobiło, 

lektor języków klasycznych) miał miejsce w terminie 27 XI - 3 XII 2016. Uczestnicy zostali 

zobowiązani do wcześniejszego udziału w lektoracie języka staro i nowogreckiego  w wymiarze 

10 h. Ponadto każdy z doktorantów przygotował referat związany z planowaną dysertacją 

doktorską z jednej,  a pobytem w Atenach z drugiej strony. Oprócz referatów doktoranci 

przygotowali również krótkie informacje o ważnych miejscach, wydarzeniach i postaciach Aten, 

zgodnie z profilem prowadzonych badań naukowych. 

Doktoranci i opiekunowie skorzystali z gościny Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego 

w Atenach (ul. Smyrnis 27). Pobyt w Domu był możliwy dzięki osobistym kontaktom O. Homy, 

który przez wiele lat pełnił tam posługi kapłańskie. Doktoranci poznali sposób funkcjonowania 

placówki, bibliotekę i czytelnię oraz Jezuickie Centrum Pomocy Uchodźcom (Jesuit Refugee Cetner). 

Codziennie uczestnicy pod kierownictwem O. Homy udawali się na zwiedzanie miasta. Poza 

poznawaniem najważniejszych muzeów: Akropolu, Archeologicznego, Sztuki Bizantyjskiej, 

Benaki, greckiej i rzymskiej agory, doktoranci mieli okazję wysłuchać krótkich wykładów, 

wzbogacających wiedzę o zabytkach. Wizyta w renomowanym liceum klasycznym była okazją do 

zapoznania się z greckim systemem edukacji. Na zaproszenie prof. Dionizosa Benetosa, 

Kierownika Katedry Filologii Łaciny Średniowiecznej doktoranci i opiekunowie odwiedzili 

Uniwersytet Ateński, odbyli rozmowy z greckimi uczonymi i studentami. Bogdan Sobiło wygłosił 

krótki wykład  do studentów greckich: De latinitate scriptoribus rerum gestarum Polonorum. Prof. Benetos 

został formalnie zaproszony do złożenia wizyty Akademii Ignatianum w Krakowie w lutym 2017. 

Podjęto także rozmowy w sprawie wznowienia współpracy między Uniwersytetem Ateńskim 

a Akademią Ignatianum w ramach programu Socrates - Erasmus. Warto podkreślić, że Uniwersytet 

Ateński należy do czołowych placówek naukowych w Europie w wielu dziedzinach badań, a jego 

pozycja w rankingach międzynarodowych znacznie wyprzedza najwyżej notowane uczelnie polskie. 

Część uczestników brała także udział w wykładach i panelu dyskusyjnym na Wydziale 

Filozoficznym UA w części poświęconej obecności myśli Arystotelesa w sztukach Szekspira. 



W Atenach większość krajów europejskich oraz USA ma swoje placówki naukowe. Do nielicznych 

wyjątków należy niestety Polska. Doktoranci mogli poznać sposób funkcjonowania tego typu 

instytucji w oparciu o wizytę w Swedish Institute in Athens, w którym wysłuchali referatu na temat 

religijności Mykeńczyków.  

Codziennie wieczorem doktoranci prezentowali swoje referaty. Po każdym z nich następowała 

ożywiona dyskusja. Przewidywana jest publikacja tych referatów w czasopiśmie SYNTHESIS. 

Wizyta w Atenach niewątpliwie poszerzyła horyzonty wszystkich uczestników. Pozwoliła bliżej 

poznać historię i teraźniejszość kolebki cywilizacji zachodniej. Nawiązane kontakty pozwolą  na 

prowadzenie bardziej zaawansowanych badań w przyszłości. Pojawiły się również nowe 

możliwości współpracy naukowej, wymiany studentów i uczonych, organizowania wspólnych 

konferencji naukowych, prowadzenia czasopisma (SYNTHESIS). Najlepszym dowodem 

celowości wyjazdu jest zgodna deklaracja wszystkich uczestników, że chcą wrócić do Aten. 

Ateńskim Jezuitom należą się podziękowania za gościnę, O. dr Krzysztofowi Homie za ogromny 

wkład organizacyjny i dar dzielenia się swoją wiedza z innymi, wszystkim pozostałym za 

zaangażowanie. Ad maiorem gloriam Dei! 


