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Wykład „Życie i twórczość Edyty Stein na
początku dyktatury hitlerowskiej'” – Wrocław, 22
lutego 2017
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22 lutego o godz. 18.00  w Klubie Muzyki I Literatury we Wrocławiu odbył się wykład ks.
prof. dr. hab. Jerzego Machnacza zatytułowany „Życie i twórczość Edyty Stein na początku
dyktatury hitlerowskiej”. Wrocławianie poznali historię przyszłej świętej, która jak wielokrotnie
powtarzał prelegent przez całe swoje życie szukała prawdy. Edyta Stein urodziła się w
ówczesnym Breslau i tutaj spędziła swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze - studiowała na
Uniwersytecie Wrocławskim. Była żydówką, która w wieku 14 lat zdeklarowała się jako
ateistka. Przeżyła duchową przemianę i przyjęła chrzest w Kościele Katolickim 1 stycznia
1922 r., a w 1933 postanowiła wstąpić do Karmelu w Kolonii przyjmując imię Teresa
Benedykta od Krzyża. Wraz z końcem 1938 r., ze względu na wzmagające się
prześladowania żydowskie, przeniesiono ją do klasztoru w Echt. 2 sierpnia 1942 r. została
aresztowana przez Gestapo i przetransportowano do Oświęcimia, gdzie prawdopodobnie 9
sierpnia została zagazowana, a jej zwłoki spalono w krematorium.

* * *

Ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz, ur. 1949 – polski filozof i ksiądz katolicki,
przedstawiciel tomizmu fenomenologicznego, absolwent teologii Wyższego Seminarium
Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, studia doktoranckie odbywał na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczył je ogłoszeniem w roku 1985 pracy
doktorskiej, „Problematyka ontycznej budowy człowieka w pismach H. Conrad-Martius”. W
roku 1999 uzyskał na wrocławskim PWT habilitację za dysertację „Człowiek religijny w
pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein”. Jest pracownikiem naukowym
Papieskiego Wydziału Teologicznego, w roku 2006 otrzymał tytuł profesorski na podstawie
dotychczasowego dorobku naukowego, prowadzi zajęcia z metafizyki, filozofii, w ramach
zajęć fakultatywnych wykłada antropologię Edyty Stein. Jednocześnie od 2007 pełni
obowiązki dyrektora Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych na Politechnice
Wrocławskiej. Jest autorem artykułów publikowanych w prasie krajowej i zagranicznej, a
także współautorem „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”.

„Wieczory z Historią” to organizowane raz w miesiącu wykłady otwarte. Miejscem
spotkań jest stylowe wnętrze Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, przy placu Tadeusza
Kościuszki 10. Klub zajmuje się propagowaniem muzyki dawnej i współczesnej oraz
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upowszechnianiem literatury. Organizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
IPN we Wrocławiu wykłady odbywają się raz w miesiącu, zwykle o godz. 18.00.


