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miêdzy ich przedstawicielami. Mo¿e warto, aby ogl¹d omówionych tu kwestii
przyczyni³ siê do konsolidacji wysi³ków zmierzaj¹cych do integralnej wizji cz³owieka wa¿nej w obliczu coraz to nowych wyzwañ moralnych.
ks. Karol Jasiñski
Olsztyn
Pięćsetlecie urodzin Marcina Kromera

Marcin Kromer urodzi³ siê w roku 1512 w Bieczu, w miecie po³o¿onym na
po³udniowy zachód od Rzeszowa. Nie znamy dziennej daty jego urodzin. Przypuszczamy, ¿e przyszed³ na wiat w dniu swego patrona  w. Marcina, którego
wspomnienie Koció³ obchodzi 11 listopada1 .
Marcin Kromer pochodzi³ ze spolonizowanej rodziny mieszczañskiej o niemieckich korzeniach. Kszta³ci³ siê w Krakowie, a póniej w Padwie i w Bolonii,
gdzie zdoby³ doktorat w zakresie prawa kanonicznego i rzymskiego. Po powrocie
ze studiów pracowa³ w kancelarii króla Zygmunta Starego i jego nastêpcy Zygmunta Augusta. Od 1569 r. rz¹dzi³ diecezj¹ warmiñsk¹ jako jej administrator,
a póniej koadiutor kard. Stanis³awa Hozjusza biskupa warmiñskiego. Po mierci
Hozjusza, w 1579 r. Kromer zosta³ biskupem warmiñskim. Zmar³ w 1589 r.
w Lidzbarku Warmiñskim. Zosta³ pochowany w katedrze fromborskiej. Nie potrafimy dzi wskazaæ miejsca jego pochówku.
Marcin Kromer zas³u¿y³ siê jako historiograf, polemista katolicki, autor mów
na sejmach i synodach krajowych, prawodawca i mecenas2 .
W zwi¹zku z piêæsetn¹ rocznic¹ urodzin M. Kromera odby³o siê w Lidzbarku Warmiñskim (19 wrzenia 2012 r.) i w Olsztynie (20 wrzenia 2012 r.) seminarium naukowe powiêcone osobie i dzia³alnoci tego wybitnego biskupa. Obchody
rocznicowe inspirowa³ nastêpca w urzêdzie bpa Marcina Kromera dr Wojciech
Ziemba, arcybiskup metropolita warmiñski.
Organizatorami sesji naukowej byli: prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk
 dyrektor Orodka Badañ Naukowych im. Wojciech Kêtrzyñskiego w Olsztynie,
1 A. Szorc, Marcin Kromer, w: S. Achremczyk (red.), Poczet Biskupów Warmiñskich, Olsztyn
2008, s. 169182.
2 Zob. M. Kromer, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz o Pochodzeniu i o dziejach Polaków
ksiêgi XXIX i XXX, wstêp, przek³ad i opracowanie J. Starnawski, Olsztyn 1982; M. Kromer, Historyja
prawdziwa o przygodzie ¿a³osnej ksi¹¿êcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, oprac.
J. Ma³³ek, wyd. II poprawione i uzupe³nione, Olsztyn 1983; M. Kromer, Polska czyli o po³o¿eniu,
ludnoci, obyczajach, urzêdach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego ksiêgi dwie, przek³ad
S. Kazikowski, wstêp i pracowanie R. Marchwiñski, Olsztyn 1984; K. Kromer, Rozmowy Dworzanina
z Mnichem (155154), wyda³ J. £o, Kraków 1915.
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ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko  dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie oraz biskup Jacek Jezierski  prepozyt Warmiñskiej Kapitu³y Katedralnej we Fromborku. Pierwsza czêæ sesji odby³a siê
w wielkim refektarzu dawnego zamku biskupów w Lidzbarku Warmiñskim. Obecnie
zamek jest we w³adaniu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Uczestników sesji,
a wród nich arcybiskupa warmiñskiego, starostê bartoszyckiego, burmistrza Lidzbarka, przedstawicieli Kapitu³y Kolegiackiej w Lidzbarku Warmiñskim, ludzi kultury
i m³odzie¿ licealn¹ przywita³ wicestarosta powiatu lidzbarskiego Jaros³aw Kogut.
Wys³uchano nastêpuj¹cych wyk³adów: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
(UWM)  Duchowieñstwo katolickie w diecezji warmiñskiej w okresie rz¹dów biskupa Marcina Kromera; bp Jacek Jezierski  Przedmiot sporu z luteranami w Rozmowie dworzanina z mnichem Marcina Kromera; prof.
dr hab. Stanis³aw Achremczyk (OBN)  Indygena bez indygenatu; dr Danuta
Bogdan (OBN)  Dzia³alnoæ prawodawcza Marcina Kromera na Warmii;
mgr Andrzej Rzempo³uch (Muzeum Warmii i Mazur)  Artystyczne fundacje
Marcina Kromera na Warmii.
W sesji wziêli równie¿ udzia³, jako gocie, witani serdecznie, wiceburmistrz
Biecza oraz przewodnicz¹cy Rady Miasta tego¿ grodu3. Przywieli oni ze sob¹
krótki amatorski film opowiadaj¹cy o Bieczu i o miejscach zwi¹zanych z Marcinem Kromerem. Uczestnicy seminarium obejrzeli ten obraz z zaciekawieniem.
Druga czêæ seminarium powiêconego Marcinowi Kromerowi odby³a siê
w Olsztynie, w dawnym zamku Kapitu³y Warmiñskiej, którym obecnie zarz¹dza
równie¿ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, kierowane przez dyrektora Janusza Cygañskiego. Posiedzenie odby³o siê w dawnej kaplicy zamkowej zwanej
kromerowsk¹. Wys³uchano nastêpuj¹cych przed³o¿eñ: dr hab. Agnieszka Dziuba
(KUL)  Warsztat historiograficzny Kromera. Refleksje nad opisem klêski
bukowiñskiej z De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX; mgr Zofia
Kupiñska-Janiec (KUL)  Epicki sposób kreowania narracji w De origine
et rebus gestis Polonorum libri XXX Marcina Kromera; ks. prof. dr hab.
W³adys³aw Nowak (UWM)  Marcin Kromer jako liturgista warmiñski i jego
wp³yw na reformê liturgiczn¹ w Polsce po Soborze Trydenckim; s. dr hab.
Ambrozja Kalinowska, prof. UWM  Korespondencja Stanis³awa Hozjusza
z Marcinem Kromerem; dr Irena Makarczyk (UWM)  Kromeriana w spucinie
ks. prof. Alojzego Szorca; dr Aleksander Ma³ecki (UAM w Poznaniu)  Recepcja dzie³ Marcina Kromera.
Po wyk³adach odby³a siê krótka dyskusja, podczas której przypomniano, ¿e
w Olsztynie odby³o siê sympozjum kromeriañskie w 1989 r.4 W zbiorach Archi3
4

Zob. Marcin Kromer w 500 rocznicê urodzin, Biecz 2012.
Zob. Studia Warmiñskie 26 (1994).
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wum Pañstwowego w Olsztynie znajduj¹ siê dokumenty z czasu rz¹dów na
Warmii biskupa Kromera dotycz¹ce Ornety oraz Dobrego Miasta.
Ka¿dy segment twórczoci i dzia³alnoci biskupa Marcina Kromera wymaga dalszych badañ i publikacji. Potrzebne jest tak¿e krytyczne wydanie jego dzie³
i korespondencji.
bp Jacek Jezierski
Olsztyn
Sprawozdanie z V konferencji naukowej z serii „Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości” na temat „Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie”, Lublin, 4 grudnia 2012 r.

rodki prawne kreowania wizerunku s¹dów w spo³eczeñstwie  wokó³
tak sformu³owanego tematu debatowali uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej w Lublinie przez Katedrê Postêpowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej
KUL we wspó³pracy z Krajow¹ Szko³¹ S¹downictwa i Prokuratury.
Pi¹ta ju¿ konferencja z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwoci
dotyczy³a istotnego dla funkcjonowania w³adzy s¹downiczej zagadnienia, jakim
jest kreowanie wizerunku s¹dów i sêdziów.
Konferencja zgromadzi³a bardzo wielu uczestników, przedstawicieli ró¿nych
orodków naukowych, prawników, socjologów, dziennikarzy, sêdziów, rzeczników
prasowych s¹dów oraz liczn¹ reprezentacjê studentów.
Uczestnicy konferencji rozwa¿ali czy obecny wizerunek s¹dów i sêdziów
jest wystarczaj¹co dobry, czy te¿ wymaga poprawy? Czy istniej¹ przepisy prawa,
które nak³adaj¹ obowi¹zki na s¹dy i sêdziów dotycz¹ce kreowania ich wizerunku
w spo³eczeñstwie oraz czy regulacje te s¹ w³aciwe i kreuj¹ adekwatne sposoby
ochrony prawnej wizerunku s¹dów. Starali siê udzieliæ odpowiedzi na pytanie, czy
prawny obowi¹zek ochrony dobrego wizerunku instytucji pañstwa demokratycznego, w tym s¹dów, ma szeroko pojêta prasa oraz na ile ochrona tego¿ dobrego
wizerunku mo¿e stanowiæ granicê prawa do krytyki instytucji pañstwowych.
Obrady podzielono na dwie sesje oraz panel dyskusyjny Praktyka kreowania wizerunku s¹dów, w którym g³os zabrali rzecznicy prasowi Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Lublinie  SNSA Marek Zalewski oraz S¹du Okrêgowego w Lublinie  SSO Artur Ozimek, a tak¿e red. TVP Anna Kurzêpa i prof.
Jacek D¹ba³a z Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL.

