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Pogrzeb prof. zw. dr. hab. Walerego Pisarka 
(ur. 31.05.1931 -zm . 5.11.2017)

Msza pogrzebowa prof. Walerego Pisarka odbyła się 16 listopada 2017 roku 
w uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Przed rozpoczęciem mszy 
Adam Płonka przypomniał kilkuset zgromadzonym żałobnikom najważniejsze 
wątki życiorysu Profesora.

Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 11.00. Na początku przy trumnie prof. 
Pisarka zostały zapalone dwa znicze, a uczynili to Jego Magnificencja rektor Uni
wersytetu Jagiellońskiego prof, dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Jego Magni
ficencja rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof, dr 
hab. Wojciech Zyzak, pod którego przewodnictwem sprawowana była liturgia.

Oprawę muzyczną mszy zapewnili: Henryk Jan Bator (kompozytor, organi
sta), Łukasz Kmiecik i Marek Pawełek (organiści), prof. Włodzimierz Siedlik 
(dyrygent) oraz chór „Psalmodia” (UPJPII) i Studenci Międzyuczelnianego In
stytutu Muzyki Kościelnej (UPJPII).

Homilię pogrzebową wygłosił ks. prof, dr hab. Wiesław Przyczyna: „Dla wie
lu z nas profesor Walery Pisarek był wielkim autorytetem. Z uwagą słuchaliśmy 
jego referatów, wypowiedzi, słów. Ostatni raz przemówił do nas 5 listopada -  
swoją śmiercią. [...] Profesor Pisarek umarł w drodze, poza swoim ukochanym 
Krakowem, w Katowicach, z którymi od lat był związany. Umarł nagle, na po
sterunku, tuż przed rozpoczęciem gali Ambasadora Polszczyzny, podczas której 
miał wygłosić laudację dla wielkiego ambasadora polszczyzny Jacka Bocheń
skiego. Odchodził w otoczeniu najbliższych mu osób -  kolegów i przyjaciół, któ
rzy niewiele mogli mu pomóc. Umierał na moich rękach, z rozgrzeszeniem na tę 
ostatnią już podróż”.

Na zakończenie mszy przygotowano słowa pożegnania, których fragmenty 
cytuję poniżej. Poprzedziło je wykonanie tradycyjnej pieśni góralskiej „Kry
waniu, Krywaniu” w wykonaniu Jana Karpiela-Bułecki z grupą muzyków. Taki 
akompaniament wybrano, ponieważ Profesor urodził się w Rabce i muzyka gó
ralska bliska była jego sercu.

Pożegnania rozpoczął list kondolencyjny Metropolity Krakowskiego arcybi
skupa Marka Jędraszewskiego, odczytany przez ks. dr. hab. Antoniego Świercz-
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ka, dziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII. Profesor Pisarek -  napisał Me
tropolita Krakowski: „Był określany mianem mistrza słowa. Wskazywał swoim 
życiem na jego szczególną wartość, znaczenie i moc. Uczył szacunku i odpowie
dzialności za wypowiadane zdania. Domagał się głębokiej refleksji, przemyśleń 
nad słowem, które może być nośnikiem ogromnego dobra, lecz także i zła. [...] 
Dla jeszcze wielu pokoleń pozostanie wielkim autorytetem naukowym i moral
nym. Ludzi takich jak on potrzebuje dzisiaj Polska, potrzebuje świat”.

Maciej Wilamowski, dyrektor biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabyt
ków Krakowa, odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy: „Profesor Pisarek 
przypominał, że słowa zawsze istnieją między ludźmi -  w żywym kontakcie opar
tym na dialogu. Ze szczególną troską wypowiadał się o języku i stylu mediów, nie 
zapominając o tym, że każda informacja powinna uwzględniać człowieka z jego 
potrzebą poznawania świata. A jednocześnie zwykł mawiać, że język ojczysty to 
znacznie więcej niż tylko narzędzie porozumiewania się. Że tkwią w nim ślady 
naszej historii i narodowej kultury. Polszczyzna to my -  podkreślał”.

Kolejne słowa pożegnania wygłosił ks. prof, dr hab. Wojciech Zyzak: „Przed 
dekadą pojawił się Pan w akademickim życiu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pa
wła II w Krakowie. Zagościł Pan Profesor na dobre w przyjaznym, co często sam 
podkreślał, środowisku Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. In
spirował jego kadrę oraz studentów [...]. Był Pan człowiekiem wielkiego umysłu, 
mistrzem słowa, wspaniałym nauczycielem, postacią wielkiego formatu i wiel
kiego serca. Posiadał tę cenną zdolność i umiejętność nauczania akademickiego 
świata, z troską o przywracanie sensu naszym ludzkim słowom, by w pięknych 
formach języka mieściła się też piękna i wartościowa treść”.

W imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpił prof, dr hab. med. Wojciech 
Nowak: „Padło tu już wiele słów o ogromnych zasługach Pana Profesora. Bez
sprzecznie był jednym z największych autorytetów w dziedzinie językoznaw
stwa, komunikacji masowej, medio- i prasoznawstwa. Jego pozycja wybitnego 
naukowca i propagatora szeroko pojętej kultury języka polskiego pozostanie nie
zachwiana. Profesor był absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Jagielloń
skiego, który miał szczęście współpracować z nim ponad sześć dekad. Rzadko 
kto może pochwalić się taką rozpiętością czasową aktywności zawodowej i przy
należności do uniwersytetu. [...] Trudno rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
z którym Profesor był tak długo związany, mówić w czasie przeszłym. Był po
trzebny nam teraz, tutaj -  otrzymał widocznie inne zadanie. Pozostawił pamięć
0 sobie i o swoich dokonaniach”.

Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, prof, dr hab. Iwona 
Hofman, powiedziała: „Środowisko polskich medioznawców żegna dziś świętej 
pamięci prof. Walerego Pisarka, autorytet i przyjaciela. Profesor był członkiem 
założycielem PTKS i jako pierwszy spośród wybitnych badaczy mediów uzy
skał w 2008 roku członkostwo honorowe towarzystwa. Przyznając to wyróżnie
nie, byliśmy pewni decyzji, gdyż Profesor miał niezwykłe zasługi dla powstania
1 ukierunkowania badań medioznawczych w Polsce. [...] Do ostatnich dni swoje
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go bogatego życia oddawał siebie ludziom [...]. W działaniu widział sens swojego 
życia”.

W imieniu Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk przemówił jej 
przewodniczący prof, dr hab. Andrzej Markowski: „Był pan nauczycielem tylu 
pokoleń. Dziennikarzom pokazywał Pan, jak można dobrze pisać po polsku, a nie 
po niby-polsku. Jak kształtować swą wypowiedź tak, by była sprawna i jednocześ
nie etyczna, bo wierzył Pan w etykę słowa, etykę komunikacji międzyludzkiej, 
której podstawy językowe tak dobrze Pan opisał. Z troską opisywał Pan prze
miany w zakresie naszych polskich słów sztandarowych. Z troską i niepokojem 
obserwował Pan odchodzenie w polszczyźnie od wartości podstawowych, które 
przez wieki kształtowały naszą świadomość narodową [...]. To dzięki pańskim 
staraniom, a w dużej mierze i pod pańskim piórem, powstała ustawa o języku pol
skim. To Pana dzieckiem jest Rada Języka Polskiego, której jako przewodniczący, 
a potem jako honorowy przewodniczący poświęcił Pan tyle energii”.

Na zakończenie w imieniu Ośrodka Badań Prasoznawczych pożegnał jego 
długoletniego dyrektora prof, dr hab. Jerzy Bralczyk: „Wszystko w nim podzi
wiałem -  wiedzę, erudycję, elegancję, takt, poczucie humoru, dystans do siebie, 
życzliwość dla ludzi i umiejętność krytycznego spojrzenia. I też wiarę w wartości 
i wiarę w naukę, w jej rzetelność, w językoznawstwo i prasoznawstwo, które
go był twórcą. Był człowiekiem instytucją. Rada Języka Polskiego to on..., ale 
wcześniej bardzo znaczącym ośrodkiem naukowym, pionierskim, o wielkim do
robku, jeszcze w czasach przełomu, był Ośrodek Badań Prasoznawczych -  to był 
on.

Lata 80., które wielu wspomina źle, przeżyłem w Ośrodku. To mi pozwoli
ło mieć poczucie, że jestem tam, gdzie trzeba. To była wyjątkowa społeczność, 
której bez niego nie mogło być. Miałem szczęście pracować z nim, słuchać go, 
rozmawiać. Miał Profesor rzadką umiejętność jasnego formułowania głębokich 
myśli.

Miał rację, właściwie zawsze. Był dla mnie uosobieniem wzoru uniwersytec
kiego profesora -  z elegancją, życzliwością ludziom, z umiejętnością wykwintnej 
rozmowy, z wyrafinowanym poczuciem humoru i z nieugiętą wiarą w rozum -  
należał do wieku XVIII. Z romantycznym zaangażowaniem, z pozytywistyczną 
wiarą w wartości pracy należał do wieku XIX. Ze szlachetną umiejętnością sta
wiania czoła burzom i z gotowością do godnej akceptacji nieuniknionych zmian 
należał do wieku XX. Z otwartością na świat, na wszelkie przejawy -  także te 
przejawy, które nas tak bardzo dziwią, zaskakują- odnajdował się uczony znako
micie w wieku XXI.

Miał piękną śmierć, na posterunku, podczas gali Ambasadora Polszczyzny, 
której był jednym z pomysłodawców. Miał obok siebie przyjaciół. Miał obok sie
bie przyjaciela kapłana, który go absolwował. Miał znakomitych lekarzy, którzy 
byli tuż przy nim. Wszystko było wspaniale, no tyle że umarł. Czasem wśród 
ludzi znajduję -  i w sobie czasem -  jego postawy, jego gesty, uśmiech, nawet 
brodę...”.
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Na zakończenie mszy ogłoszono, iż na wniosek rektorów UJ i UPJPII, za zgo
dą prezydenta Królewskiego Miasta Krakowa, w uznaniu wielkich zasług prof, 
dra hab. Walerego Pisarka jego ciało zostanie złożone w Alei Zasłużonych na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

***

O godzinie 13 przy głównej bramie cmentarza Rakowickiego w Krakowie 
uformował się kondukt żałobny, który odprowadził trumnę prof. Pisarka do grobu 
w Alei Zasłużonych.

Kapłanem przewodniczącym liturgii pogrzebu był ks. dr hab. Michał Drożdż 
prof. UPJPII, który powiedział: „Wierzymy, że jesteś nadal z nami swoim uśmie
chem, swoim dobrym słowem i dobrym sercem. I takim pozostajesz w naszej 
wdzięcznej pamięci i w naszych sercach. Pamiętamy o tobie, o twojej ukochanej 
żonie Krystynie, z którą, wierzymy, radujesz się wieczną szczęśliwością”.

Następnie wspominała Ojca córka Profesora Dorota: „Kiedy jako dziecko 
zadawałam pytania, rzadko dostawałam odpowiedź wprost. Słyszałam z reguły 
kontrę: «Aw słowniku patrzyłaś?». Nauczyłeś mnie więc, jak świadomie pozna
wać świat i krytycznie nań patrzeć. Jak czytać rozumnie. I jak używać pięknie 
polszczyzny w słowie i piśmie. [...] Cechowała cię powaga, a przecież umiałeś 
być błyskotliwie dowcipny. Troskałeś się o losy bliskich, a jednocześnie byłeś 
wielkim, skutecznie dodającym otuchy, optymistą. Byłeś wyrozumiały i łagodny 
dla innych, ale surowy i wymagający wobec siebie. Żyłeś skromnie, po spartań- 
sku, ale osoby, które były ci bliskie, mogły się cieszyć twoją hojnością. Kochałeś 
tradycję, a jednocześnie fascynowała cię nowoczesna technika. Byłeś młodzień
czo ciekawy jutra”.

Na zakończenie przemówił przyjaciel rodziny: „Profesor Walery Pisarek od 
lat prowadził w swych kalendarzykach zapiski i notatki. Wczoraj dane mi było 
ujrzeć te skrupulatne rzędy literek, drobnych jak ziarenka maku. Ostatnia senten
cja, jaką zapisał przed śmiercią, brzmi: «Świat chce, abym go chwalił, a ja  widzę 
głównie niedoróbki»”.

Mateusz Flont
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