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Z bliżająca się rocznica stulecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II i Biblioteki Uniwersyteckiej – to doskonała okazja do przypomnie-

nia sylwetki osoby, która była związana z tymi instytucjami od początku ich ist-
nienia. Jest nią Emilia Szeliga-Szeligowska, bibliotekarka i społeczniczka, pierwsza 
pracownica BU KUL, osoba nieprzeciętna, niezwykła... (więcej o niej na s. 39-40).

Wszystkie zdjęcia pochodzą z zespołu fotografii o sygn. F-10, przechowywa-
nego w Oddziale Zbiorów Specjalnych BU KUL. W poprzednim numerze „Prze-
glądu Uniwersyteckiego” były już prezentowane 2 zdjęcia przedstawiające Emilię 
Szeligowską w towarzystwie studentek praktykantek (z zespołu F-11) jako ilustra-
cja artykułu Pierwsza siedziba Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego.

Emilia Szeliga- 
-Szeligowska (piąta 
w pierwszym rzędzie 
stojących, w kapeluszu 
z piórkiem)
na zdjęciu wykonanym 
prawdopodobnie podczas 
jednego ze zjazdów 
bibliotekarzy polskich

Z ARCHIWALIÓW
JADWIGA JAŹWIERSKA
Biblioteka Uniwersytecka KUL



fot. Kazimierz Fałowski fot. AU KUL fot. BU KUL
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Szanowni Państwo,
myśląc o czerwcu 1987 r., chciałoby się za Adamem Mickiewiczem napisać: „O roku ów! [...] O wiosno! kto 

cię widział wtenczas [...]”. Społeczność naszej Alma Mater doczekała się wówczas wizyty Jana Pawła II na KUL. 
Władze PRL wyraziły wreszcie na nią zgodę. Spełniło się więc – jak pisał poeta – „oczekiwanie tęskne i radośne”. 
Nie było to wprawdzie pierwsze spotkanie wspólnoty akademickiej KUL z papieżem Polakiem po jego wyborze 
na stolicę Piotrową, ale pierwsze w murach Uniwersytetu, którego przez 24 lata był profesorem. Po 30 latach 
od tamtego pamiętnego dnia mieliśmy wiele sposobności wspominać to wydarzenie osobiście i wspólnotowo, 
wrócić do tamtych wzruszeń i przemyśleń, przywołać doświadczenie obecności świętego pośród nas. Dzięki wy-
darzeniom naukowym i religijnym, a także za sprawą okolicznościowej scenografii, która pojawiła się w wielu 
miejscach na KUL, rocznica ta pozwoliła – w rutynie codziennych obowiązków – na chwilę zatrzymać się, zamy-
ślić, zatęsknić...  

Wspominamy w tym numerze nie tylko tę bliską przeszłość. Wracamy też do lat odleglejszych, do czasów 
wznowienia działalności przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1944 r., tuż po opuszczeniu Lublina przez Niem-
ców, do sprawy trudnej i bolesnej dla naszego środowiska, a mianowicie do represji wobec ówczesnego rektora 
ks. Antoniego Słomkowskiego, usunięcia go z urzędu i skazania na karę więzienia. Wracamy jednak w perspekty-
wie optymistycznej, bo pozwalającej mieć nadzieję na prawną rehabilitację człowieka, który doświadczył okru-
cieństwa komunistycznego systemu za to, że bronił KUL jako wartości zasługującej jego zdaniem na poświęcenie 
wszystkiego, nawet własnego życia. Sięgamy też jeszcze dalej w dzieje naszej Alma Mater, do samych począt-
ków. Docieramy do czasów pierwszego rektora i zarazem czasów pierwszej bibliotekarki Emilii Szeligi-Szeligow-
skiej za sprawą fotografii oraz artykułu przedstawiającego jej sylwetkę i zasługi dla istnienia i funkcjonowania 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

dr Marzena Krupa 
redaktor naczelna

Redakcja zastrzega 
sobie prawo skracania, 
adiustowania 
i redagowania tekstów, 
zmiany tytułów oraz 
odmowy publikacji 
tekstów niezamówionych.
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Marcin Wroński  
pisarz

8 maja był gościem wieczoru autorskiego pt. „Bez cenzury”, odbywają-
cego się pod szyldem „KULowskich spotkań literackich”. 

Anna Azari
ambasador Izraela w Polsce

19 czerwca wygłosiła wykład „From the ideology of the melting pot to 
Jewish multiculturalism” w ramach cyklu „Pro publico bono – KULtura 
człowieka i społeczeństwa”.  

Abp Ioan Robu
arcybiskup Bukaresztu

7 września złożył wizytę Rektorowi KUL w towarzystwie wielkiego  
kanclerza KUL abpa Stanisława Budzika i biskupa sandomierskiego Krzysz-
tofa Nitkiewicza, a także zwiedził Uniwersytet.

Dr Thomas M. Buchsbaum
ambasador Austrii w Polsce

7 czerwca był gościem dyskusji moderowanej przez konsula honorowego 
Austrii w Lublinie Piotra Majchrzaka podczas Debat Dyplomatycznych. 

Prof. Rocco Buttiglione
włoski polityk i nauczyciel akademicki

8-12 maja wygłosił na Wydziale Filozofii serię wykładów pt. „The Human 
Person between Objective and Subjective Truth” w ramach cyklu Karol 
Wojtyła Memorial Lectures.

Grzegorz Turnau
kompozytor, pianista, autor tekstów, wokalista

23 czerwca wraz z rodziną uczestniczył w wernisażu wystawy swojego 
pradziadka Jerzego Turnaua w Muzeum KUL, a 24 czerwca wraz z ojcem 
spotkał się ze społecznością KUL i wykonał recital „Ojciec ojca mego 
ojca”. 

Aleksander Rozenfeld 
poeta i dziennikarz pochodzenia żydowskiego

26 czerwca spotkał się ze środowiskiem uniwersyteckim jako gość  
„KULowskich spotkań literackich”.  
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Akt zawierzenia 
Uniwersytetu 

Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa
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T o było jego wielkie marzenie. Ks. Idzi Radziszewski pragnął i planował uczynić Serce Jezusa patronem Uni-
wersytetu Lubelskiego jeszcze w czasach swojego rektorowania w Akademii Petersburskiej, kiedy to krysta-

lizowała się koncepcja katolickiej wszechnicy, a dziejowe zawirowania pozwalały mieć nadzieję na utworzenie jej 
w przyszłości w niepodległej ojczyźnie. Założyciel KUL, dorastający w czasach rozkwitu kultu Serca Bożego Syna 
w Polsce, był zafascynowany tą duchowością i ze szczególnym zaangażowaniem pogłębiał ją teologicznie podczas 
studiów seminaryjnych i uniwersyteckich. Jako czciciela Serca Jezusowego i kleryka pragnącego poszerzać swą wie-
dzę o Nim zapamiętał go wykładowca z włocławskiego seminarium duchownego, a następnie biskup lubelski Marian 
Fulman, który po latach wspominał między innymi: „Widać było, jak promieniał, gdy o Sercu Bożym mówił. Nie bę-
dziemy dalecy od prawdy, jeśli powiemy, że źródłem potęgi jego ducha była boska miłość Jezusowa”. 

Uniwersyteckie świętowanie

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Już blisko 100 lat patronuje naszej Uczelni Najświętsze Serce  
Pana Jezusa, które Kościół powszechny czci w czerwcową uroczystość,  
a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II obchodzi tego dnia 
także swoje święto. 



Nowi doktorzy 
habilitowani  

(od lewej): ks. Jan 
Miczyński, Wojciech 

Staszewski,  
ks. Rafał Charzyński, 

Marek Wójtowicz, 
Ireneusz Piekarski, 
Paweł Rydzewski, 

Małgorzata Sobol- 
-Kwapińska

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI  lipiec-październik 2017 | Nr 4-5 (168-169)

7WYDARZENIA

***

Święto Patronalne KUL gromadzi rokrocznie spo-
łeczność naszej Alma Mater, by przypomnieć o zamyśle 
twórcy i pierwszego rektora KUL, który w Sercu Jezusa 
jako źródle miłości widział fundament istnienia i działal-
ności Uniwersytetu,  a także by ponownie zawierzyć Uni-
wersytet i nas wszystkich Sercu Bożego Syna. 

Uroczyste obchody rozpoczęliśmy w tym roku Mszą św.  
w kościele akademickim, sprawowaną pod przewodnic-
twem wielkiego kanclerza KUL abpa Stanisława Budzika. 
W homilii nawiązał on do obecności pośród nas Jana 
Pawła II przed 30 laty, kiedy to papież Polak podczas spo-
tkania ze światem nauki, a potem także ze społecznością 
KUL wskazywał na charakter i znaczenie uniwersytetu 
katolickiego. Arcybiskup podkreślił też istotną rolę teo-
logii wśród dyscyplin uniwersyteckich. Nazwał ją sercem 
uniwersytetu, a ono – jak mówił, mając na względzie 
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017 – ma się do-
brze na KUL, z czego korzysta cały organizm. W kontek-
ście zbliżającego się jubileuszu Uczelni wielki kanclerz 
przypomniał także postać założyciela KUL ks. Idziego Ra-
dziszewskiego, który wnikliwie i trafnie zdiagnozował 
współczesny mu polski katolicyzm jako powierzchowny 
i oparty głównie na tradycji. To zaś stanowiło ogromne 
wyzwanie dla katolickiego uniwersytetu. Zgodnie z prze-
konaniem ks. Radziszewskiego Uczelnia ta miała się tak-
że wystrzegać upolitycznienia i wewnętrznych podzia-
łów na tle politycznym. Do budowania zaś jedności po-
trzebne były solidne i głębokie fundamenty, dlatego też 
pierwszy rektor Uczelni zdecydował o oddaniu jej Sercu 
Jezusa. Przed Najświętszym Sakramentem akt zawierze-
nia ponowił także w tym roku Rektor KUL ks. prof. dr 
hab. Antoni Dębiński na zakończenie Mszy św.

Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego gościła 
uczestników oficjalnej części programu obchodów 

Święta Patronalnego. Tutaj Rektor KUL dziękował 
wszystkim za ich codzienną oddaną pracę na rzecz 
Uczelni, za dbanie o jej tożsamość i wizerunek oraz 
wypełnianie misji wskazanej przez założyciela KUL. 
W sposób szczególny gratulował pracownikom i stu-
dentom, którzy w mijającym roku akademickim od-
nieśli sukcesy, a także tegorocznym absolwentom, 
życząc im, by zrealizowali zawodowe aspiracje, żyli 
zgodnie wyniesionymi z Uczelni wartościami, życzli-
wie wspominali swoją Alma Mater i byli jej wiernymi 
ambasadorami. W czasie tej uroczystości dyplomy, 
nagrody i wyróżnienia otrzymali: nowo mianowani 
doktorzy habilitowani, przedstawiciele absolwentów 
studiów licencjackich i magisterskich, pracownicy na-
grodzeni w kategorii „Wydarzenie roku akademickie-
go 2016/2017” oraz doktoranci i studenci wyróżnieni 
za osiągnięcia naukowe w mijającym roku akademic-
kim. Rektor KUL wraz z prezesem Fundacji Potulickiej  
drem hab. Andrzejem Herbetem, prof. KUL wręczył też 
Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnię-
cia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego 
humanizmu. Przyznawana od kilku lat, w tym roku 
przypadła w udziale dr Magdalenie Zdun z Katedry 
Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie. Decyzją jury laureatka uzyskała ją za 
książkę Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa.  

Wieczorna część świętowania przebiegała w krę-
gu kultury. Sposobność do obcowania ze sztuką dała 
wystawa związana z osobą i twórczością Jerzego Tur-
naua, malarza, literata, autora publikacji o tematyce 
rolniczej, pasjonata i propagatora rolnictwa, ziemiani-
na z Mikulic koło Przeworska. Ta ciekawa, a zapomnia-
na nieco postać powróciła do społecznej świadomo-
ści za sprawą inicjatywy zrealizowanej przez Muzeum 
KUL. Inspiracją tej pierwszej monograficznej wysta-
wy artysty był olejny obraz Kwiat jabłoni – jedyne 



Potomkowie Jerzego 
Turnaua (od lewej): 
Stefan, Michał  
i Grzegorz 
Turnauowie, dyrektor 
Muzeum KUL  
dr Krzysztof Przylicki  
i Rektor KUL  
ks. prof. Antoni 
Dębiński  
na wernisażu 
wystawy 
„Ars e[t] terra”
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jego dzieło w zbiorach KUL, podarowa-
ne Uczelni przez Olgę i Tadeusza Litawiń-
skich, a datowane na 1918 r. Zaproszenie 
na wernisaż przyjęli potomkowie Jerze-
go Turnaua, którzy zechcieli także wypo-
życzyć na tę okazję jego obrazy i grafiki 
(głównie studia portretowe najbliższych, 
pejzaże, sceny z życia wsi, sceny batali-
styczne), fotografie i dokumenty, a także 
pamiątki rodzinne. Zgromadzone ekspo-
naty pochodziły również z innych prywat-
nych i instytucjonalnych kolekcji. Wystawa 
spotkała się z dużym zainteresowaniem 

zwiedzających, którzy mieli okazję oglądać 
ją już od Nocy Kultury. Atrakcją wieczoru 
był także koncert kameralny z cyklu „OPUS 
MAGNUM – KULowskie wieczory z muzy-
ką” w wykonaniu Moniki i Piotra Tarcholi-
ków. Fortepianowo-skrzypcowy duet prze-
niósł słuchaczy w muzyczny świat Ludwiga 
van Beethovena, Antonina Dvoráka, Karo-
la Szymanowskiego, Béli Bartóka i Cesara 
Francka. Artyści wykonali „[...] kompozycje 
o bogatym spektrum wyrazowym i styli-
stycznym, budujące obraz muzyki uniwer-
salnej i ponadczasowej, wpisanej w idiom 

skrzypiec i fortepianu, wyznaczającej za-
dania kameralne najwyższej próby” – jak 
rekomendowała wydarzenie Teresa Księ-
ska-Falger, inicjatorka OPUS MAGNUM.

Zabawy, konkursy, smakołyki i inne 
atrakcje przeznaczone głównie dla naj-
młodszych wypełniły sobotni piknik ro-
dzinny na Poczekajce. A wieczorną atrakcją 
tego dnia obchodów Święta Patronalnego 
stało się spotkanie z potomkami Jerzego 
Turnaua – profesorem matematyki Stefa-
nem Turnauem i jego synem Grzegorzem, 
który uświetnił wydarzenie recitalem pod 

Koncert kameralny 
Moniki i Piotra 
Tarcholików
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tytułem „Ojciec ojca mego ojca”, nawiązu-
jącym do otwartej poprzedniego dnia wy-
stawy dzieł pradziadka.

***
Swoje marzenie o oddaniu nowego uni-

wersytetu Sercu Pana Jezusa powierzył ini-
cjator KUL jeszcze w petersburskich czasach 
ks. prof. Piotrowi Kremerowi. Ten, przybli-
żając sylwetkę twórcy naszej Uczelni po je-
go śmierci, wspominał nie tylko wyznanie 
ks. Radziszewskiego, ale i jego konsekwent-
ne działanie w tym względzie: „Ks. Rektor 

pozostał wierny swej obietnicy i uniwersy-
tet oddał pod opiekę Serca Jezusowego. 
Nabożeństwo czerwcowe odprawia się co 
rok w kościele przy uniwersytecie i ks. Ra-
dziszewski nie szczędził starań i słów za-
chęty, aby młodzież do obecności na tym 
nabożeństwie zachęcić. Uroczystość Ser-
ca Jezusowego jest świętem naszym, wte-
dy sam ks. Radziszewski odprawiał sumę, 
a jeden z profesorów głosił kazanie o Sercu 
Jezusowym.

I tak, ufamy, będzie zawsze... i coraz 
lepiej!”.

Pracownicy wyróżnieni 
w kategorii „Wydarzenie 
roku akademickiego 
2016/2017”

 � ks. dr hab. Paweł Mąkosa (Wydział 
Teologii) w związku z uzyskaniem 
grantu na realizację projektu „Edu-
kacja religijna polskich emigrantów 
w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny 
i perspektywy rozwoju”

 � dr Delaine Swenson i dr Kinga Stasiak 
(Wydział Prawa, Prawa Kanoniczne-
go i Administracji) w związku z sukce-
sem studentów WPPKiA w międzyna-
rodowym konkursie Manfred Lachs 
Space Law Moot Court Competition

 � prof. dr hab. Agnieszka Kijewska  
i dr hab. Bożena Czernecka-Rej (Wy-
dział Filozofii) w związku uzyskaniem 
milionowego grantu „Lubelska Szko-
ła Filozoficzna” w ramach prestiżo-
wego konkursu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pt. „Pomniki 
polskiej myśli filozoficznej, teologicz-
nej i społecznej XX i XXI wieku”

 � ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL 
(Wydział Nauk Humanistycznych) 
w związku z redakcją polskojęzycz-
nej edycji dzieł Amalariusza z Metzu  
pt. Święte obrzędy Kościoła

 � dr Aneta Przepiórka (Wydział Nauk 
Społecznych) za wyróżniającą się liczbę 
najwyżej punktowanych publikacji na-
ukowych w czasopismach z listy Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 � prof. dr hab. Zofia Stępniewska (Wy-
dział Biotechnologii i Nauk o Środo-
wisku) w związku z realizacją projek-
tu badawczego „Naturalna i stymu-
lowana aktywność metanogeniczna 
polskich węgli kopalnych” w ramach 
grantu Narodowego Centrum Nauki

 � dr hab. Piotr Matus (Wydział Mate-
matyki, Informatyki i Architektury 
Krajobrazu) za współredakcję mono-
grafii naukowej pt. Exact finite-diffe-
rence schemes

 � dr inż. Maciej Jarzębski (Wydział Za-
miejscowy Prawa i Nauk o Społe-
czeństwie w Stalowej Woli) za uzy-
skanie wysokiej punktacji w zakresie 
publikacji w czasopismach nauko-
wych z wykazu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

Laureatka Nagrody im. Anieli hr. Potulickiej dr Magdalena Zdun i prezes Fundacji Potulickiej  
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Spotkanie ze Stefanem i Grzegorzem Turnauami prowadziła dr Aneta Wójciszyn-Wasil
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

P racę na KUL rozpoczął ks. dr hab. Ka-
rol Wojtyła 1 X 1954 r. jako wykładow-

ca etyki na Wydziale Filozoficznym. Przyjeż-
dżał tu jako pracownik naukowo-dydaktycz-
ny i jako hierarcha na zajęcia, konferencje, 
wydarzenia o charakterze religijnym i uni-
wersyteckim. Ostatni raz przed wyborem 
na papieża gościł na naszym Uniwersytecie 
w dniach 10-11 V 1978 r. Bogaty program 
pobytu zakończył wtedy udziałem w uro-
czystości wręczenia Nagrody im. ks. Idziego  
Radziszewskiego, przyznanej przez Towarzy-
stwo Naukowe KUL byłemu rektorowi KUL  
ks. prof. Wincentemu Granatowi. I zapew-
ne nie przypuszczał, że jest to pożegnanie 
z lubelską Alma Mater, że rok 1978 stano-
wić będzie cezurę w jego życiu, otwierając 
27-letni bez mała pontyfikat, a zarazem za-
mykając 24-letni okres pracy na KUL.

Jako papież gościł na naszym Uniwersyte-
cie tylko raz – 9 VI 1987 r. w ramach swojej  
III pielgrzymki do ojczyzny. Dopiero wte-
dy władze PRL wyraziły zgodę na tę wizytę. 

Pozwolenia nie udało się uzyskać ani w roku 
1979, ani nawet w 1983 w związku z nada-
niem Janowi Pawłowi II przez KUL dokto-
ratu honoris causa. Wreszcie w 1987 r.,  
kiedy na mapie papieskiego pielgrzymiego 
szlaku po Polsce pojawił się Lublin, nie mo-
gło zabraknąć przystanku o nazwie: KUL.  
Ojciec święty spotkał się najpierw w uniwer-
syteckiej auli z przedstawicielami świata na-
uki z całej Polski, a następnie na dziedzińcu ze 
społecznością akademicką swojej Alma Mater.

To pamiętne spotkanie liturgiczne było 
podniosłe, a jednocześnie serdeczne i wzru-
szające. Przemówienie papieża o zadaniach 
uniwersytetów, roli uniwersytetów katolic-
kich i specyfice KUL zapadło w pamięć. Wiele 
papieskich myśli wypowiedzianych wówczas 
wciąż się przytacza, zwłaszcza tę znamienną 
w tamtych czasach, ale też niezmiennie ak-
tualną i najczęściej przywoływaną: „Uniwer-
sytecie! Alma Mater! [...] Służ prawdzie! Je-
śli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wy-
zwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”. 

Gorące i entuzjastyczne powitanie, wspólna 
modlitwa, spotkanie w uniwersyteckiej ro-
dzinie zakończyły się dialogiem serc i osobi-
stym wynurzeniem ojca świętego: „Między 
innymi także w tym celu przyszedłem dzisiaj 
do KUL-u, ażeby tutaj doznać odmłodzenia, 
odmłodzenia ducha”. 

Po 30 latach – na KUL

9 VI 2017 r. o godz. 8.00 w kościele aka-
demickim KUL została odprawiona Msza św.  
dziękczynna za dar osoby Jana Pawła II. 
Przewodniczył jej prorektor ks. dr hab. An-
drzej Kiciński, prof. KUL, a homilię wygłosił 
ks. prof. dr Libero Gerosa z Uniwersytetu 
w Lugano. Po Eucharystii modlitwę spo-
łeczności uniwersyteckiej i czcicieli św. Jana 
Pawła II przed jego relikwiami poprowadził 
duszpasterz akademicki o. Rafał Sztejka. Te-
go dnia przed relikwiami papieża modlono 
się po wszystkich Mszach św. sprawowa-
nych w kościele akademickim.

Osobistym wątkiem zakończył papież Jan Paweł II swoje spotkanie  
ze społecznością KUL w roku 1987. I dodał, że to refleksja  
do sztambucha KUL. W 30. rocznicę jego jedynej papieskiej wizyty  
na naszym Uniwersytecie piszemy o okolicznościowych obchodach.  
To informacje przydatne do sztambucha KUL, zapewne.

Do sztambucha KUL

Wizyta Jana Pawła II 
na KUL w 1987 roku 

(fot. Stefan Ciechan)
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W Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
wystawiono dębowy, tapicerowany blado-
żółtym aksamitem tron, na którym zasiadał 
papież podczas liturgii na dziedzińcu, a tak-
że wyświetlano film dokumentalny z wizyty 
Jana Pawła II w Lublinie. W holu Gmachu 
Głównego na I piętrze prezentowane były 
nagrania wspomnień pracowników KUL do-
tyczące tej wizyty. W Muzeum KUL została 
zorganizowana wystawa poświęcona pracy 
ks. Karola Wojtyły na KUL i jego pobytowi 
na naszym Uniwersytecie w 1987 r. Teatr 
ITP zaprosił tego dnia na spektakl Ifigenia. 
Dział Komunikacji przygotował pamiątkowe 
kartki pocztowe ze zdjęciem i myślą Jana 
Pawła II. W miejscach obecności papieża 
na KUL w 1987 r. ustawione zostały bane-
ry, które przywoływały historyczne chwile, 
między innymi powitanie przed Gmachem 
Głównym, liturgię na uniwersyteckim dzie-
dzińcu czy modlitwę w kościele akademic-
kim KUL.

Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowa „Kościół i jego prawo 
w nauczaniu św. Jana Pawła II”, zorganizowa-
na przez Katedrę Prawa Wyznaniowego. Od-
była się ona w sali wykładowej 208, w której 
o zajęciach prowadzonych tu przez ks. doc. 

dra hab. Karola Wojtyłę przypominają liczne 
zdjęcia na ścianach.

Uniwersytet Otwarty gościł Ameryka-
nów uczestniczących w programie organi-
zowanym przez amerykańską organizację 
Bridge To Poland, mającą na celu upamięt-
nianie historii Żydów w Polsce. Wysłuchali 
oni wykładu „The Catholic Church in Poland 
and Anti-Semitism – Past and Present”, któ-
ry wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Szo-
stek w dawnej sali wykładowej ks. doc. dra  
hab. Karola Wojtyły.

Po 30 latach – w diecezji

Społeczność uniwersytecka KUL włączyła 
się także w diecezjalne obchody wizyty Jana 
Pawła II w Lublinie. Odbywały się one w ra-
mach „Tygodnia z Janem Pawłem” w parafii 
Świętej Rodziny, na której terenie papież od-
prawił w 1987 r. Mszę św. 

Redakcja Kwartalnika „Ethos”, Instytut 
Jana Pawła II KUL oraz Centrum Jana Paw-
ła II w Lublinie zaprosili na dyskusję na-
ukową „Współczesne oblicza osoby. Wo-
kół tomu „Ethosu” Koniec osoby?”, która 
miała miejsce 8 czerwca w Domu Akcji Ka-
tolickiej w parafii Świętej Rodziny. Prowa-
dziła ją dyrektor Instytutu Jana Pawła II  

W konferencji „Kościół i jego prawo  
w nauczaniu św. Jana Pawła II" wzięli udział 
między innymi (od lewej): bp dr hab. Artur 
Miziński, ks. prof. dr Libero Gerosa  
i o. prof. dr hab. Wiesław Bar

Tablice upamiętniające wizytę Jana Pawła II 
na KUL zostały ustawione w miejscach jego 
obecności w 1987 r.

dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL,  
a uczestniczyli w niej: dr Katarzyna Jasiń-
ska, prof. Tadeusz Kobierzycki, dr Kazi-
mierz Krajewski, prof. Kazimierz Krzyszto-
fek, prof. Jan Wadowski.

Chór KUL pod dyrekcją Grzegorza Pe-
cki śpiewał 8 czerwca podczas Mszy św. 
sprawowanej pod przewodnictwem pro-
rektora ks. dra hab. Andrzeja Kicińskie-
go, prof. KUL, w intencji studentów i mło-
dzieży. Po Eucharystii zaś wraz z zespołem 
instrumentów dętych wystąpił z koncer-
tem „Święty Jan Paweł II – nasz Profe-
sor”. Artyści zaprezentowali Glorię Johna 
Ruttera, partie solowe wykonali: Magda-
lena Jemioła – sopran, Tatiana Iwaszkie-
wicz – sopran, Małgorzata Papiewska – 
mezzosopran. Chór KUL śpiewał również 
9 czerwca w czasie Mszy św. pod przewod-
nictwem abpa Stanisława Budzika, który 
w rocznicę wydarzenia sprzed 30 lat doko-
nał konsekracji kościoła Świętej Rodziny. 
Podczas uroczystości władze naszego Uni-
wersytetu reprezentował prorektor o. dr  
hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, a uczestni-
czyli w niej także księża profesorowie Andrzej 
Derdziuk i Krzysztof Guzowski, wyświęceni  
9 VI 1987 r. przez ojca świętego Jana Pawła II  
podczas Mszy św. na lubelskich Czubach.
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DR MAŁGORZATA BORKOWSKA-NOWAK
Instytut Filozofii

S topień naukowy doktora filozofii chrze-
ścijańskiej Jerzy W. Gałkowski uzyskał 

13 VI 1967 r. na podstawie rozprawy Ana-
liza normowania moralnego u Jana Dun-
sa Szkota, napisanej pod kierunkiem abpa 
doc. dra hab. Karola Wojtyły. Po 50 latach 
władze naszej Alma Mater przypomniały to 
uroczyste wydarzenie „[...] w uznaniu wy-
bitnych osiągnięć w pracy naukowej, dydak-
tycznej i organizacyjnej oraz ze względu na 
zasługi Wielce Szanownego Pana Prof. dr. 
hab. Jerzego Gałkowskiego na rzecz prze-
mian ustrojowych w naszym kraju i znaczący 
wkład w rozwój badań nad problematyką 
etyki pracy oraz życia społeczno-politycz-
nego” – jak podano w uchwale Senatu KUL  
z 23 II 2017 r.

W swoich wystąpieniach Rektor KUL  
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz dzie-
kan Wydziału Filozofii dr hab. Monika Wal-
czak, prof. KUL nakreślili sylwetkę Jubila-
ta jako wybitnego myśliciela, współtwórcę 
wspólnoty uniwersyteckiej, kontynuatora 
filozofii Karola Wojtyły i świadka jego świę-
tości, a także niestrudzonego nauczyciela, 
mistrza, promotora wielu prac magisterskich 
i doktorskich.

Recenzję dorobku naukowego prof. J. Gał- 
kowskiego przygotował ks. dr hab. Alfred 
Wierzbicki, prof. KUL. I to właśnie on okre-
ślił Jubilata mianem filozofa ludzkiej pra-
cy – filozofa, który wniósł znaczący wkład 
w rozwój współczesnej debaty nad podmio-
towym sensem pracy i jej rolą w kształto-
waniu człowieczeństwa. Problematykę pracy 
podjął prof. Gałkowski w swej rozprawie ha-
bilitacyjnej, ale powracał do niej także póź-
niej w licznych artykułach, które powstawały 
między innymi jako odpowiedź na pojawie-
nie się w 1981 r. papieskiej encykliki Labo-
rem exercens. W duchu personalizmu Jana 
Pawła II Pan Profesor przedstawia pracę ja-
ko proces służący urzeczywistnianiu się oso-
bowego powołania. Podkreśla, że podstawą 
wartości pracy jest człowiek (jako ten, który 
panuje), a nie charakter czy przedmiotowy 
rodzaj wykonywanych czynności.

Obok zagadnienia pracy oraz filozofii Ja-
na Dunsa Szkota na długiej liście publikacji 
Jubilata poczytne miejsce zajmują te doty-
czące kwestii wolności oraz relacji między 
filozofią a chrześcijaństwem. Przypomniał 
o nich w laudacji prof. dr hab. Andrzej No-
ras, prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Na 
uwagę zasługuje zwłaszcza artykuł opu-
blikowany na łamach „Roczników Filozo-
ficznych” pt. Z historii pojęcia wolności – 
Duns Szkot, Kant, Sartre, będący pierwszą 

systematyczną próbą przedstawienia problemu wolności w polskiej literaturze filozoficz-
nej. Ponadto warto przywołać tekst z 1990 r., zamieszczony w „Znaku”, pt. Czy filozofia 
chrześcijańska jest możliwa?, wpisujący się w dyskusję z Julianem Mariasem, uczniem Jo-
se Ortegi y Gasseta. Cennym owocem tej dyskusji, jednym z wielu, stały się przemyślenia 
prof. Gałkowskiego o potrzebie odpowiedzialności i rzetelności, które winny określać tak 
uporządkowane, naukowe filozofowanie, jak i to mniej zreflektowane, dostępne szerokim 
kręgom, codzienne, potoczne. Zdaniem prof. Norasa, pochodzącą z tego artykułu myśl: 
„Jeśli zaś człowiek filozofuje, to niech robi to dobrze i odpowiedzialnie” można potrakto-
wać jako filozoficzne motto Jubilata. 

Dorobek publikacyjny, obejmujący 6 książek i 264 artykuły, to tylko jeden z wymiarów 
aktywności prof. Gałkowskiego. Ma on także spore doświadczenie w obszarze działalności 
organizacyjnej. Do czasu przejścia na emeryturę kierował Katedrą Etyki Społecznej i Politycz-
nej. Od 1983 r. współtworzy Radę Naukową Instytutu Jana Pawła II. W latach 1973-1976 był 
członkiem redakcji „Roczników Filozoficznych KUL”, a później, w latach 1987-2011, członkiem 
Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Ethos”. W latach 1987-1990 pełnił funkcję przewodni-
czącego Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL. Aktywnie wspierał działania 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, w latach 1983-1992 był wiceprzewodniczącym od-
działu lubelskiego. Działa również w organizacjach międzynarodowych. W latach 1968-1972 
należał do Komitetu Dyrekcyjnego Bureau International Catholique de l'Enfence, od 1974 r. 
jest członkiem Société Saint-Thomas-d'Aquin.

Wszystkie te osiągnięcia wymagały, rzecz jasna, wielkiej pracowitości, ale jeszcze czegoś 
więcej. Jak podkreślił laudator, prof. Gałkowski zawsze, nawet w najtrudniejszych czasach, wy-
różniał się bezkompromisowością i niezależnością w dążeniu do prawdy, a przy tym wyjątko-
wą skromnością człowieka, który całe życie poświęcił nauce, niczego w zamian nie oczekując.

Jubilat podziękował wszystkim obecnym, Uniwersytetowi, Wydziałowi Filozoficznemu 
oraz mistrzom, którzy gwarantują trwałość naszej Uczelni. I właśnie kręgom tworzącym 
życie uniwersyteckie poświęcił swoje wystąpienie. Przypomniał o tradycyjnych hierar-
chicznych strukturach organizacyjnych uniwersytetu – strukturach, które dzisiaj, w dobie 

14 VI 2017 r. odbyła się uroczystość odnowienia 
doktoratu prof. dra hab. Jerzego W. Gałkowskiego – 
filozofa, etyka, wieloletniego kierownika Katedry Etyki 
Społecznej i Politycznej. 

Filozof ludzkiej pracy

Na zakończenie uroczystości prof. Jerzy Gałkowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a dekoracji dokonał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego 
Aleksander Bobko (fot. Leszek Wojtowicz)



fot. Leszek Wojtowicz
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mentalności korporacyjnej, zdają się odchodzić do lamusa, zastępowane mechanizmami 
wolnego rynku i coraz bardziej zbiurokratyzowanego zarządzania nauką. 

Pierwszy ze wspomnianych kręgów tworzą mistrzowie. Mistrzów znamy z własnego 
doświadczenia. Są dla nas autorytetami, wzorami do naśladowania, które sami – bardziej 
lub mniej dojrzale – wybieramy. Od mistrzów jesteśmy w pewnym sensie zależni, gdy do-
rastamy stopniowo do własnej autonomii, wyznaczamy cele i próbujemy je skutecznie re-
alizować. Jak podkreślił prof. Gałkowski, kto potrafi dojrzale wybrać mistrza, może potem 
stać się mistrzem dla innych i według innych. Bo nigdy nie jest się mistrzem po prostu, ale 
zawsze dla kogoś, kto stawia nas w takim położeniu, oczekując pomocy na drodze do wie-
dzy i prawdy. Przy tej okazji Pan Profesor wyraził wdzięczność swoim mistrzom, a zwłaszcza 
Mistrzowi przez największe „M”, „który łączył w sobie wiedzę naukową, mądrość, dobroć, 
miłość i świętość”. 

Następny krąg życia uniwersyteckiego tworzą koledzy, rówieśnicy, przyjaciele. Oni wszy-
scy mają wpływ na kształtowanie naszych postaw i poglądów. Ich działania i sukcesy dostar-
czają naszej aktywności bodźców, zachęcają do wysiłku, wskazują drogę, poszerzają zakres 
wiedzy, więcej jeszcze – uwrażliwiają na drugiego człowieka, na jego los. Dzięki temu – jak 
zaznaczył prof. Gałkowski – wzrastamy.

Wreszcie trzeci krąg. To uczniowie, czyli – mówiąc słowami Profesora – „towarzysze 
wyprawy w krainę Pani Filozofii”. Niech wolno mi będzie – jako uczennicy, która wiele 
Panu Profesorowi zawdzięcza – podzielić się w tym miejscu osobistym doświadczeniem. 
Wracam wspomnieniami do seminarium: poniedziałek, godzina 15.00. To nie były zwy-
czajne zajęcia czy lekcje, ale spotkania: ucznia i Mistrza, ucznia i Filozofa, ale też ucznia 
z Kimś szczególnie bliskim, bo Profesor zajmował się nie tylko filozofią, ale też codzien-
nością swoich uczniów, dzielił z nami radości i smutki. Podczas tych wyjątkowych spo-
tkań rozbudzał nasze pasje badawcze i dał nam poznać smak niełatwej pracy naukowej. 
Wykazywał się przy tym ojcowską wręcz cierpliwością oraz niesłabnącym (cokolwiek się 

działo) zaufaniem do studentów, których 
traktował niemal jak równych sobie part-
nerów. Wspierał, motywował, ale nie miał 
w zwyczaju prowadzić studenta za rękę 
i nigdy nie podawał gotowych rozwiązań. 
Wskazywał w ten sposób na konieczność 
dogłębnego zaznajomienia się z literaturą 
przedmiotu i zachęcał nas do studiowania 
najtrudniejszych prac (także w językach 
obcych). 

Jeśli więc rację ma Leszek Kołakowski, 
twierdząc, że natura rzadko kojarzy w jed-
nej osobie siłę charakteru (właściwą do-
wódcom wojskowym) i siłę intelektu, to  
prof. Jerzy Gałkowski jest tym osobliwym 
wyjątkiem. Nie przypomina żołnierza w spo-
sobie bycia. Bynajmniej. Ale ma tę rzadką 
charyzmę, ów Boży dar, który sprawia, że 
wzbudza powszechną sympatię, uznanie, ale 
i respekt. Być może wszystko to razem wzięte 
wyjaśnia tajemnicę jego popularności. Kiedy 
podczas majowego pobytu prof. Rocco But-
tiglione w naszej Alma Mater zapytałam go  
o prof. Gałkowskiego, odpowiedział bez 
chwili namysłu: „Gałkowskiego? Tak, znam. 
Wszyscy go znają”.

Przyjechałem tutaj z drugiego końca Polski. Wybrałem ten uniwersytet, mając dzięki 
lekturze, a pochłaniałem wielkie ilości zadrukowanego papieru, pewne rozeznanie w jego 
pozycji, znaczeniu i możliwościach, choć tak naprawdę nie było ono wielkie, ale dla mnie 
wówczas wystarczające. Pobyt tutaj potwierdził i umocnił moją decyzję. Z czasem coraz 
bardziej docierało do świadomości, że znalazłem się w intelektualnym centrum polskiego 
chrześcijaństwa, i nie tylko. To w owym czasie dodawało otuchy, dodawało ducha, i zobo-
wiązywało. Tu odbyłem studia, uzyskałem wszystkie dyplomy i tytuły.

Dla mnie, dla nas wszystkich w tym czasie, Uniwersytet nasz był skarbnicą i źró-
dłem wiedzy. Tu nauczało aktualnie lub pozostawało w świeżej jeszcze pamięci wie-
lu najpoważniejszych polskich uczonych. Tu tworzyła się w mozole pracy, w żywych 
dyskusjach, w ciszy bibliotek i gwarze seminariów nowa postać wiedzy, nowa postać 
kultury. Kształtowała nas nie tylko akademicka wiedza, ale także, a to w klaustrofo-
bicznej atmosferze ogólnej sytuacji było ogromnie ważne, świeże powietrze wolności, 
przyjaźni, patriotyzmu, wiary. Był to czas Październikowej odnowy Polski i soborowej 
odnowy Kościoła. Dzięki politycznej odwilży do życia wróciła duża część społeczeń-
stwa, wróciła z więzień, z ukrycia, z zakamarków społecznego odsunięcia i poniżenia.

Zobaczyliśmy ich i zobaczyliśmy, ilu nas idzie razem w tym samym kierunku, jakie 
mamy doświadczenia, zobaczyliśmy, co i jak możemy w Polsce robić, a w miarę swoich 
możliwości robiliśmy i robimy to nadal. Dzięki soborowi, któremu przecież towarzyszyli-
śmy wszyscy swoim zainteresowaniem, nawet entuzjazmem oraz uczestnictwem w nim 
naszych profesorów, zaczął się ogromny i długi proces odnowy trwający jeszcze dziś, 
i miejmy nadzieję, że będzie trwał dłużej, bo „ecclesia semper reformanda est". Żaden 
z tych procesów nie dokonywał się bezboleśnie, bez strat i poświęceń. Ale to nas harto-
wało. Odnosząc się znów do Jana Pawła II, uniwersytet służy prawdzie, wolności i życiu 
(przemówienie w dniu 9 VI 1987) – mówił prof. Jerzy Gałkowski.
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PROF. DR HAB. MARIAN SURDACKI
Instytut Pedagogiki

Z powitania  
Jego Magnificencji 

„»Do kraju tego [...] Tęskno mi, Panie«. 
Tymi słowami Norwida można by przedsta-
wić gościa dzisiejszej uroczystości. Córkę Lu-
ciany Frassati i Jana Gawrońskiego, polsko-
-włoskiej rodziny, która po wybuchu II woj-
ny światowej na stałe osiadła we Włoszech. 
Odległość fizyczna nie miała jednak żadnego 
znaczenia dla p. Wandy Gawrońskiej. Polska 
wciąż była i nadal jest żywo obecna w jej 
sercu. »Polska – jak mówiła w wywiadzie 
udzielonym miesiąc temu jednemu z ka-
tolickich portali – dała mi przywiązanie do 
ziemi, do polskiej ziemi, rozumienie sensu 
i celebrowanie tradycji. Weźmy słowo tęsk-
nota… nie ma takiego po włosku. Jest w tym 
patriotyzm, muzyka Chopina… i masa innych 
uczuć! We Włoszech nic nie oddaje tego po-
jęcia«” – mówił Rektor KUL na rozpoczęcie 
uroczystości. 

„Miłość do polskiej ojczyzny i intensywne 
związki z nią inspirowały p. Wandę do po-
dejmowania wielu szeroko zakrojonych dzia-
łań na rzecz Polski, obejmujących głównie 

Wyróżnieniem Gratae Memoriae Signum Universitatis 
Rektor KUL, na wniosek Rady Wydziału Nauk 
Społecznych, uhonorował w dniu 25 V 2017 r. Wandę 
Gawrońską. Wśród gości uroczystości byli także 
pracownicy naszego Uniwersytetu, którzy dzięki 
jej mecenatowi i fundowanym stypendiom mogli 
prowadzić swoje badania naukowe.

W podziękowaniu  
za wspaniałomyślność

Laureatka Gratae Memoriae Signum 
Universitatis ze statuetką – miniaturą 
pomnika z dziedzińca KUL

naukę, kulturę, medycynę, opiekę stypendialną czy pomoc charytatywną. W dużej części ta 
wytrwała i hojna aktywność odnosiła się do KUL, za co już w 1988 r. władze Uczelni uhono-
rowały p. Wandę Gawrońską Medalem za Zasługi dla KUL. Podczas uroczystości odznaczenia 
tym medalem Laureatka powiedziała bardzo ważne słowa, które mimo upływu czasu nie 
straciły nic ze swej aktualności. Mówiła wówczas: »KUL jest wyrazem tego, czego dziś historia 
żąda: aby kultura chrześcijańska stała się znów ogniwem łączącym podzieloną Europę. Świat 
pragnie, abyście w coraz większym stopniu byli pionierami nowych idei w kulturze katolic-
kiej we współpracy z największymi jej ośrodkami. Polska jest Europie niezbędna, Europa bez 
Polski mogłaby być tylko tworem laickim. To przekonanie, nieustannie wyrażane przez Ojca 
Świętego [Jana Pawła II], jest wspólne wszystkim myślącym ludziom w obu naszych krajach 
i jest fundamentem działalności naszego Towarzystwa [im. Piera Giorgia Frassatiego – Przy-
jaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]«”.    

Laureatka a KUL

Okolicznościową laudację wygłosił prof. dr hab. Marian Surdacki. Przedstawił on biografię 
Wandy Gawrońskiej i jej zasługi dla Polski, a szczególnie dla KUL. Ze względu na to, że syl-
wetka Laureatki niedawno była prezentowana w „Przeglądzie Uniwersyteckim” (2016, nr 2), 
dlatego wystarczy podać tylko najważniejsze informacje z laudacji, zwłaszcza nieuwzględnio-
ne w wymienionej publikacji. 

Wanda Gawrońska, urodzona w 1927 r., w latach 70. i 80. XX w. nazywana była ambasa-
dorem polskich niezależnych środowisk w Rzymie, a stworzone przez nią w 1973 r. Centro 
Incontri e Studi Europei – ich polską ambasadą. Nie mniej ważną rolę odgrywało prowadzo-
ne przez nią od 1979 r. Associazione Pier Giorgio Frassati – Amici della Universitá Cattolica 
di Lublino. Jego działalność nastawiona była wyłącznie na pomoc KUL. Najważniejsze pola 
działalności W. Gawrońskiej na rzecz naszej Uczelni to: fundowanie stypendiów naukowych; 
bezpłatne wysyłanie paczek; zaopatrywanie biblioteki w literaturę emigracyjną, unikatowe 
publikacje i serie wydawnicze; organizowanie konferencji, seminariów i wycieczek dla stu-
dentów oraz pracowników; zaopatrywanie w leki i sprzęt medyczny przychodni akademic-
kiej; załatwianie konsultacji lekarskich i hospitalizacji w szpitalu Bambino Gesu; aktywność 
charytatywna (darowanie organów i dwóch autokarów). Ponadto wspierała ona materialnie 
rodziny z KUL i diecezji lubelskiej (szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce). 
W latach 1989-1990 zainicjowała w ramach Associazione ośmiomiesięczną pomoc finanso-
wą – korzystało z niej comiesięcznie 90 studentów, 50 emerytów i rencistów, 20 młodych 
pracowników KUL, inni otrzymali wsparcie jednorazowe. Dzięki jej interwencji w rządzie 
włoskim przeprowadzono darmową transmisję w TVP Mszy św. inaugurującej pontyfikat 
Jana Pawła II. Początek mecenatu W. Gawrońskiej nad naszym Uniwersytetem miał swo-
je korzenie w jej osobistych kontaktach i przyjaźniach z profesorami: Jerzym Kłoczowskim, 
później Stefanem Sawickim, Jackiem Woźniakowskim, Barbarą Filarską, a także dyrektorem 
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Biblioteki Uniwersyteckiej Andrzejem Palu-
chowskim. Potem współpracowali z nią ko-
lejni rektorzy KUL. 

W zakończeniu laudacji prof. M. Surdac-
ki nawiązał do osobistych kontaktów z Lau-
reatkę, mówiąc: „Ja i cała plejada pracow-
ników KUL mogliśmy poznawać dzięki Pani 
niedostępny i nieznany wtedy »inny świat«, 
i to w znaczeniu podwójnym, bo i ten rze-
czywisty, i ten Inny świat Herlinga Grudziń-
skiego, który po raz pierwszy przeczytałem 
w Rzymie w 1980 r.”.

Dziękując za wyróżnienie

Wanda Gawrońska stwierdziła, że chciała-
by wypowiedzieć te same zdania i wyrazić te 
same myśli, które towarzyszyły jej trzydzieści 
lat temu podczas wręczenia Medalu za Zasłu-
gi dla KUL. Powiedziała, że przyznanie presti-
żowego wyróżnienia Włoszce i zarazem Pol- 
ce traktuje jako wyraz uznania dla obu jej 
ojczyzn i narodów, które w przeszłości były 
sobie bliskie i zawsze się wspierały. „Odbie-
ram to jednak przede wszystkim jako uzna-
nie dla mojej włoskiej ojczyzny za serdecz-
ność i pomoc okazywaną w trudnych cza-
sach dla drugiej – polskiej ojczyzny. Choć 
przynależność naraz do dwóch ojczyzn nie 
jest rzeczą łatwą, to jednak nie czuję z te-
go powodu żadnego rozdarcia. W moim ser-
cu łączę dziedzictwa kulturowe i historycz-
ne dwóch narodów, między którymi nigdy 
nie było sprzeczności i konfliktów; wręcz od-
wrotnie, wykazywały obopólną solidarność 
i szacunek, rzadko spotykaną między innymi 
narodami” – mówiła Laureatka. 

Zapewniła, że „[...] sympatia i miłość Po-
laków do Italii jest w pełni wzajemna, ponie-
waż Polacy przez wieki wędrowali do Italii, 
znajdując tam gościnę i zrozumienie. Również 
serdecznie przyjmowani byli na dworach szla-
checkich i królewskich włoscy pisarze, rzeź-
biarze i architekci. Dlatego Włosi dobrze zna-
ją sens słów śpiewanych w polskim hymnie 
narodowym: »Z ziemi włoskiej do Polski«”. 
Według niej solidarność i gorące uczucia Wło-
chów względem Polski objawiały się szczegól-
nie w ramach działalności Towarzystwa Przy-
jaciół KUL, przypadającej na pierwszą połowę 
pontyfikatu Jana Pawła II. „Fakt, że nowy pa-
pież przybył z dalekiego kraju, przez Włochów 
został odebrany jako szczególny dar”.

Wanda Gawrońska podkreśliła też wło-
sko-polski patriotyzm swoich rodziców. 
„Mój ojciec Jan Gawroński, długoletni pol-
ski dyplomata i pisarz, zafascynowany kul-
turą śródziemnomorską, poświęcił włoskim 

W uroczystości uczestniczyła też siostra 
Wandy Gawrońskiej – Maria Grazia Salviati 

Wystawa poświęcona bł. Piotrowi Jerzemu 
Frassatiemu, towarzysząca wizycie Wandy 
Gawrońskiej na KUL, prezentowana była  
w kościele akademickim, a następnie w Gmachu 
Głównym i w Collegium Norwidianum

Na zakończenie Wanda Gawrońska na-
wiązała do postaci swojego wuja Piera Gior-
gia Frassatiego, ogłoszonego błogosławio-
nym w 1991 r. przez Jana Pawła II, który jako 
kardynał nazwał włoskiego studenta – choć 
ten był wtedy tylko nieznanym szerzej na 
świecie sługą Bożym – człowiekiem ośmiu 
błogosławieństw i powiedział, że chociaż nie 
jest on jeszcze wyniesiony na ołtarze, to jest 
patronem młodzieży akademickiej. Siostrze-
nica błogosławionego wyraziła także nadzie-
ję, że wstawiennictwo jej wuja będzie się 
przyczyniało do prężnego rozwoju Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wydarzenia towarzyszące

Po oficjalnej ceremonii i okolicznościo-
wym raucie Laureatka odwiedziła lubelski 
kościół pod wezwaniem Piera Giorgia Frassa-
tiego, gdzie spotkała się z proboszczem i gru-
pą parafian.

W przeddzień zaś wręczenia statuetki 
Wanda Gawrońska uczestniczyła w wieczor-
nej Mszy św. w kościele akademickim na za-
proszenie studentów z grupy Frassatianum, 
działającej przy Duszpasterstwie Akademic-
kim KUL. Następnie członkowie tej grupy 
oraz inni zainteresowani osobą włoskiego 
błogosławionego wzięli udział w spotkaniu 
z jego siostrzenicą.

Wizycie Wandy Gawrońskiej na KUL to-
warzyszyła wystawa fotografii i dokumen-
tów przedstawiająca życie bł. Piera Giorgia 
Frassatiego.

impresjom wiele esejów, zwłaszcza cieszącą 
się wielkim uznaniem w Polsce książkę Drogi 
prowadzą do Rzymu. Matka Luciana Frassa-
ti, pochodząca z wpływowej we Włoszech 
rodziny, zasłużonej dla jednoczenia państwa 
włoskiego, pomagała Polsce w czasach jej 
tragicznych doświadczeń. Podczas drugiej 
wojny światowej, mając dostęp do Benito 
Mussoliniego, przyczyniła się do uratowa-
nia 103 profesorów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, aresztowanych przez Niemców. Wy-
wiozła wielu ludzi z okupowanej Warszawy, 
między innymi żonę generała Władysława 
Sikorskiego. Matka, zmarła dziesięć lat te-
mu w wieku 105 lat, zawsze towarzyszyła 
włosko-polskim inicjatywom, jak Centro czy 
Associazione”. 

Laureatka wyraziła też wdzięczność wo-
bec władz i instytucji włoskich za wspieranie 
prowadzonych przez nią inicjatyw na rzecz 
Polski i KUL. Podziękowała również za pomoc 
swojej siostrze Marii Grazi Salviati, która od-
grywa decydującą rolę w szpitalu Bambino 
Gesu, podarowanym przez rodzinę jej męża 
papieżowi. Zaznaczyła, że przyznane odzna-
czenie nie należy się jej, ale tym wszystkim 
ludziom we Włoszech, którzy spontanicznie 
i hojnie świadczyli pomoc, jak choćby wy-
dawcom darującym tysiące książek naszej 
uniwersyteckiej bibliotece.
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18 V 2017 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia nagrody 
Gratae Memoriae Signum 
Universitatis, przyznanej  
„[...] w dowód uznania  
i wdzięczności za długoletnią, 
bezinteresowną pomoc 
i życzliwość okazywaną 
Uniwersytetowi poprzez 
niezwykle cenny wkład  
w rozwój Instytutu Filologii 
Romańskiej KUL”. 

Zakochani  
w przyjaźni

Z rąk Rektora KUL ks. prof. dra hab. An-
toniego Dębińskiego wyróżnienie ode-

brał Georges Jacques, emerytowany pro-
fesor Université Catholique de Louvain-la-
-Neuve w Belgii. Laudację na cześć Laureata 
wygłosił kierownik Katedry Kultur i Literatur 
Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej 
KUL prof. dr hab. Paweł Matyaszewski. Uro-
czystość uświetniły pieśni w wykonaniu Chó-
ru KUL.

Prof. Georges Jacques jest znakomitym 
i cenionym specjalistą współczesnej francu-
skiej i belgijskiej literatury XIX i XX w. Inte-
resuje go twórczość takich pisarzy, jak: Ho-
noré de Balzac, Victor Hugo, Gustave Flau-
bert czy Alain-Fournier, a także historia baśni 
od Charles’a Perrault aż do czasów współ-
czesnych. Erudyta, a zarazem wrażliwy na 
subtelności języka badacz literatury, jest on 
w równym stopniu uczonym, co prawdzi-
wym entuzjastą lektury, kochającym swo-
ich autorów i bohaterów, będącym zarazem 
pasjonatem książek, czułym na piękno i styl 
narracji, relację tekst – obraz, zagadki struk-
tury, znaczenia tytułów, możliwości języka. 
Absolwent filologii romańskiej Université 
Catholique de Louvain-la-Neuve w 1965 r., 

związany z tą uczelnią przez całe swoje za-
wodowe życie: od 1974 był jej wykładowcą, 
a od 1986 do 2007 profesorem. Dwukrotnie 
w latach 80. XX w. pełnił funkcję dyrektora 
tamtejszego Département de Philologie Ro-
mane, a między 1991 a 1994 był dziekanem 
Faculté de Philosophie et Lettres. W latach 
1984-2009 wykonywał obowiązki redakto-
ra naczelnego uniwersyteckiego czasopisma 
naukowego „Les Lettres Romanes”. 

Od wielu już lat prof. G. Jacques jest ser-
decznym i oddanym przyjacielem KUL. Był 
jednym z inicjatorów dwustronnej umowy 
podpisanej w 1972 r. przez uniwersytet w Lo-
uvain-la-Neuve i KUL, zakładającej współ-
pracę naukową oraz wymianę wykładowców 
i studentów – starał się przy tym bardzo, by 
także obie filologie romańskie połączyć wię-
zami szczerej i owocnej współpracy. Z jednej 
strony wspierał naszych studentów przeby-
wających w Louvain-la-Neuve na kilkumie-
sięcznych stypendiach, otaczając ich troską 
i pomocą, zwłaszcza w trudnych czasach 
stanu wojennego w Polsce, z drugiej chęt-
nie przybywał na KUL z wykładami, zawsze 
z ogromnym entuzjazmem i niezachwianym 
poczuciem obowiązku, by poświęcić swój 

czas naszym studentom i podzielić się z nimi 
swoją wiedzą. Jego nieprzerwana aż do dzi-
siaj akademicka misja na filologii romańskiej 
KUL trwa już 40 lat, co wydaje się nie mieć 
swojego odpowiednika nie tylko w historii 
obu uczelni, ale i krajów. Dzięki Profesorowi 
nie tylko nasi studenci filologii romańskiej, 
ale i sami wykładowcy, mający przedstawiać 
im zaczarowany świat literatury, nieustan-
nie odkrywają, jak można być w niej głę-
boko zakochanym, a także uczą się mówić 
o niej z podobnym uczuciem. Nie można też 
zapomnieć, że wykłady prof. Jacques’a skło-
niły niektórych z jego polskich studentów, 
by jeszcze bardziej zainteresować się kulturą 
frankofońską, pogłębić swoją pasję do języ-
ka i literatury francuskiej oraz belgijskiej, co 
sprawiło, że kilkoro z nich, dawnych stypen-
dystów w Louvain-la-Neuve, zostało później 
profesorami na filologii romańskiej KUL. 

Otwartość ducha i przyjacielski entuzjazm 
Profesora w stosunku do KUL płyną bez wąt-
pienia z tego, że Polska, obok literatury, jest 
jego wielką miłością, której pozostaje wier-
ny od czasów swojego pierwszego przyjaz-
du do Lublina w 1978 r. Był to wtedy dla 
nas wszystkich prawdziwy powiew wolności, 

Jeśli kontakty międzyuczelniane dają radość intelektualną, 
to jest ona prawie niczym wobec radości serca. I to właśnie 
z tego względu chciałbym podziękować za zaszczyt, jakim 
mnie dzisiaj Państwo obdarzają – powiedział prof. Georges 
Jacques podczas uroczystości.

PROF. DR HAB. PAWEŁ MATYASZEWSKI
Instytut Filologii Romańskiej



DR ANETA WÓJCISZYN-WASIL              DR WOJCIECH WCISEŁ
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Dziennikarze w @kcji
 
VI Studenckie Spotkania Komunikacji oraz I Dzień 
Absolwenta Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej – to inspirujące spotkania i rozmowy, okazja 
do zaprezentowania badań naukowych prowadzonych 
przez studentów, debata na temat kariery 
dziennikarskiej po zakończeniu studiów.

W ażne uroczystości, także akademic-
kie, rozpoczyna często dyskretne 

przypomnienie: „Prosimy o wyłączenie te-
lefonów komórkowych”. Tym razem było 
inaczej: „Prosimy o włączenie smartfonów, 
robienie zdjęć, nagrań, relacji online. Zapra-
szamy do aktywności na Facebooku, Twit-
terze i Instagramie”. VI Studenckie Spotka-
nia Komunikacji w Instytucie Dziennikarstwa 

i Komunikacji Społecznej, odbywające się 
w dniach 11-12 V 2017 r., poświęcone były 
komunikacji w sieci.  

Naukowe zainteresowania 
studentów

W pierwszej części wydarzenia młodzi 
badacze ¬– studenci IDiKS zaprezentowali 

Edyta Kowalczyk (z lewej) i Justyna Dobosz 
– absolwentki IDiKS, obecnie dziennikarki 
„Przeglądu Sportowego” (fot. Natalia Jasińska)
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przestrzeń intelektualnej autonomii, gest 
prawdziwej solidarności z Polską, znak szcze-
rej przyjaźni wobec naszego Uniwersyte-
tu. Dla Pana Profesora Polska – to przede 
wszystkim muzyka Chopina i Szymanow-
skiego, powstanie i działalność „Solidarno-
ści”, piękno Kazimierza nad Wisłą, historycz-
na zabudowa Warszawy z Łazienkami i No-
wym Światem, a także liczne wspomnienia 
związane z długą historią jego regularnych 
powrotów na KUL i zawartych tu przyjaźni. 
W osobie Pana Profesora nasz Uniwersytet 
ma oddanego i sprawdzonego przyjaciela, 
na którym zawsze można polegać, a sta-
łość jego uczuć pozwala nam widzieć w nim 
najlepszego przyjaciela KUL w Louvain- 
-la-Neuve, jeśli nie w całej Belgii. W jednej 
ze swoich Myśli Monteskiusz napisał, że jest 
„zakochany w przyjaźni”, i udowadniał, że 
doświadczał tego w swoim życiu nieustan-
nie. Owe słowa słynnego filozofa francuskie-
go wydają się najlepiej opisać uczucie nie-
zwykłego przywiązania, którym Georges Ja-
cques darzy Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, ale wielu z nas jest także za-
kochanych w jego wieloletniej wiernej przy-
jaźni i za nią mu dziękujemy z całego serca.

Prof. Georges Jacques 
odbiera z rąk Rektora KUL  

statuetkę wręczaną 
laureatom Gratae Memoriae 

Signum Universitatis 



wyniki swoich analiz dotyczących kilku te-
matów, między innymi prowadzonej na Fa-
cebooku dyskusji na temat uchodźców, bu-
dowania wizerunku na portalach społeczno-
ściowych czy komercjalizacji blogów modo-
wych. Tematy prac badawczych studentów 
IDiKS często łączą merytoryczną wiedzę 
z pozanaukowymi zainteresowaniami ich 
autorów. Katarzyna Wołyniec, studentka 
IDiKS i podróżniczka, która od 4 lat zwiedza 
świat autostopem, wystąpiła z prezentacją 
środowiska autostopowiczów w internecie 
pod hasłem „Podróże z wizją”. Odkrywanie 
świata jest także pasją Klaudii Ceglarz. W ra-
mach wymiany Erasmus i AIESEC odwiedziła 
już ponad 20 krajów, w tym Chiny, Rumunię 
oraz Cypr. W swojej pracy licencjackiej bada-
ła, jak komunikatory internetowe pozwalają 
uczestnikom takich wyjazdów podtrzymy-
wać relacje z bliskimi. „Kiedy przez dłuższy 
czas nie było jej w kraju, rodzice postanowili 
założyć Snapchata, a babcia zaczęła korzy-
stać ze Skype’a. Wówczas zdała sobie spra-
wę, jak ważna jest komunikacja pośrednia” 
– zdradzili prowadzący konferencję Aleksan-
dra Boruch i Robert Góźdź.

Zawodowe doświadczenie 
dziennikarzy

 W drugiej części spotkania wyniki ba-
dań naukowych zostały skonfrontowane 
z doświadczeniem dziennikarzy multime-
dialnych, twórców portali internetowych, 
osób znanych ze swej aktywności w sie-
ci. Jednym z gości debaty eksperckiej pod 
hasłem „Jak odnieść sukces w sieci?” była 
Magdalena Bury – dziennikarka Wirtualnej 
Polski, zdobywczyni prestiżowego tytułu 
Dziennikarz Medyczny 2016 Roku w kate-
gorii publicystyka internetowa. Opowiada-
ła o swojej drodze zawodowej, która roz-
poczęła się już podczas studiów na kierun-
ku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
na KUL. Dwie inne absolwentki IDiKS Justyna 
Dobosz i Edyta Kowalczyk dzieliły się swoim 
doświadczeniem pracy dla „Przeglądu Spor-
towego” – najstarszego i najpopularniejsze-
go w Polsce dziennika poświęconego tema-
tyce sportowej. Obie dziennikarki zaczynały 
od pracy w papierowej wersji gazety, teraz 
przede wszystkim przygotowują materia-
ły multimedialne z najważniejszych wyda-
rzeń sportowych, publikowane online przez 
„Przegląd Sportowy”, Onet czy sportowy ka-
nał „Faktu” na YouTube. Przekonywały one, 
że coraz ważniejszym narzędziem w pracy 
dziennikarza są media społecznościowe, 
szczególnie Twitter, ale nie zwalnia to autora 
materiału z rzetelnego sprawdzania informa-
cji w innych źródłach. Z kolei Sara Ferreira, 
blogerka znana w sieci jako Miss Ferreira, 

także absolwentka KUL, pytana o receptę na 
sukces, odpowiedziała, że konieczne są kon-
sekwencja i cierpliwość. O pracowitości i de-
terminacji w pracy mówił również Mateusz 
Prucnal, właściciel portalu informacyjnego 
wydarzysie.pl. W wywiadzie dla studenckiej 
Agencji Reporterskiej Passion TV podkreślał 
też, że dodatkowo cenna jest umiejętność 
działania w zespole, bo wzajemne wsparcie, 
kreatywność innych stanowią ogromny kapi-
tał. Ostatnim uczestnikiem panelu eksperc-
kiego był pracownik Działu Komunikacji KUL 
Piotr Lewandowski, który na co dzień buduje 
markę Uniwersytetu w mediach społeczno-
ściowych, jest także pomysłodawcą Wirtual-
nych Dni Otwartych KUL. 

Refleksje absolwentów 
dziennikarstwa

Drugi dzień wydarzenia koncentrował 
się na absolwentach kierunku dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna. To w głów-
nej mierze oni, studenci rozpoczynający 
studia w 2007 r., wtedy jeszcze na specja-
lizacji dziennikarskiej na socjologii, a od 
2008 r. już studenci w Instytucie Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej KUL, za-
inicjowali działania zmierzające do organi-
zacji I Dnia Absolwenta IDiKS. Przy wspar-
ciu pracowników Instytutu i obecnych stu-
dentów kierunku odbyło się spotkanie, 
które obfitowało nie tylko w sentymental-
ne wspomnienia, ale też w inspirujące roz-
mowy i dyskusje. W dwóch panelach dys-
kusyjnych wzięli udział absolwenci IDiKS, 
dziś dziennikarze pracujący w renomowa-
nych i popularnych redakcjach (m.in. „Prze-
glądzie Sportowym” czy Radiu Złote Prze-
boje) i wziętych agencjach PR (BJ Group 
AdCreative, Havas PR Warsaw i Agora Per-
formance). Absolwenci w swoich wypowie-
dziach zgodnie podkreślali niepowtarzalną 
atmosferę podczas studiów, przyjazne re-
lacje z wykładowcami oraz wartość prak-
tyk i zaangażowania w agendach i mediach 
studenckich, co owocuje teraz możliwością 

wykorzystania zdobytych kompetencji 
w pracy zawodowej. 

Studenci dziennikarstwa 
w @kcji

W przygotowanie Spotkań Komunika-
cji i Dnia Absolwenta włączyły się wszyst-
kie działające w IDiKS agendy studenckie: 
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej, redakcja gazety 
„Coś Nowego”, Agencja Reporterska Passion 
TV. Elementy graficzne wydarzenia – plakat 
i grafiki publikowane w mediach społeczno-
ściowych przygotował student III roku Ja-
cek Kochaniec. Studenci moderowali pane-
le dyskusyjne oraz na bieżąco relacjonowali 
wydarzenie w sieci. Nagrali materiały telewi-
zyjne i radiowe, przygotowali rozbudowany 
serwis fotograficzny. Dzięki temu udało się 
nie tylko pokazać ścieżki kariery w mediach, 
ale też stworzyć okazję do zdobycia nowych 
umiejętności praktycznych: organizacyjnych 
i medialnych, doskonalenia sztuki wystąpień 
publicznych oraz kształtowania postawy od-
powiedzialności za powodzenie projektu. 

Warto wspomnieć, że ze względu na te-
matykę interesującą wielu młodych ludzi, na-
zywanych przecież „pokoleniem cyfrowych 
tubylców”, organizatorzy rozszerzyli grono 
uczestników wydarzeń, zapraszając także 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczegól-
nie tych zainteresowanych dziennikarstwem: 
przygotowujących się do organizowanej przez 
Instytut Olimpiady Wiedzy o Mediach, redak-
torów szkolnych gazet, portali internetowych, 
telewizji, a także przedstawicieli placówek, 
z którymi IDiKS współpracuje w ramach Aka-
demii Młodego Dziennikarza. 

Kolejna odsłona Studenckich Spotkań 
Komunikacji pokazała potencjalnym studen-
tom kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, jak ciekawe są badania mediów, 
jak ważne jest dziś zdobycie kompetencji 
w zakresie komunikacji i jak solidne przygo-
towanie do wykonywania zawodu dziennika-
rza dają studia na KUL. 
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W I Dniu Absolwenta 
IDiKS KUL 

uczestniczyli między 
innymi: (stoją, od 

lewej) Joanna Suszko 
(Katolickie Radio 
Zamość), Michał 

Mikulski (Radio Złote 
Przeboje), Agnieszka 

Sztajdel (doktorantka 
w European 

University Institute 
we Florencji), (siedzą, 

od lewej) dr Joanna 
Sosnowska (TVP, 

wykładowca IDiKS 
KUL), Łukasz Zięba 

(Agora Performance) 
(fot. Natalia 

Jasińska) 



W intencji Jubilata w kościele akade-
mickim KUL odprawiona została 

Msza św. pod przewodnictwem abpa Stani-
sława Budzika, koncelebrowana przez arcybi-
skupa seniora Stanisława Wielgusa, bpa Ry-
szarda Karpińskiego, bpa Mieczysława Cisłę,  
bpa Józefa Wróbla oraz około 100 kapła-
nów. W homilii abp S. Wielgus przypomniał, 
że ks. prof. Walewander, choć poświęcił się 
przede wszystkim pracy naukowej, to zawsze 
przez pryzmat duszpasterski. Nigdy nie za-
pomniał o swoim zasadniczym powołaniu, 
o kapłaństwie. 

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Centrum Transferu Wiedzy KUL, gdzie do 
uczestników uroczystości dołączyli bp senior 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jan Śrutwa 
oraz sekretarz generalny KEP bp Artur Mi-
ziński. Po wysłuchaniu Gaude Mater Polo-
nia, odśpiewanego przez Zespół Tańca Lu-
dowego UMCS, powitał wszystkich dyrektor 
Instytutu Pedagogiki ks. prof. dr hab. Ma-
rian Nowak. Gratulacje i podziękowanie za 
ponad 20 lat aktywności na Wydziale Nauk 
Społecznych wyraził dziekan ks. dr hab. Sta-
nisław Fel, prof. KUL i przypomniał związki 
Jubilata z Uniwersytetem oraz jego drogę 
naukową i dorobek. Kolejno zabierali głos 
biskupi, Rektor KUL, byli rektorzy i prorekto-
rzy, współpracownicy, przyjaciele, przedsta-
wiciele władz miejskich i samorządowych, 
członkowie organizacji, z którymi współpra-
cował ks. E. Walewander. Wszyscy podkre-
ślali interdyscyplinarność jego zaintereso-
wań naukowo-badawczych, godną podziwu 
wielość publikacji i wystąpień z zakresu pe-
dagogiki, teologii duchowości, historii Ko-
ścioła, badań nad Polonią, ponadto aktyw-
ność w ogólnopolskim i międzynarodowym 
życiu naukowym i społecznym, a także zaan-
gażowaną posługę kapłańską. 

Następnie dr Natalia Rykowska przed-
stawiła księgę jubileuszową pt. Wśród swo-
ich. Ksiądz profesor Edward Walewander 
(red. N. Rykowska, T.L. Kuniszewska, R. Sto-
pikowski, Lublin 2017), którą wręczył Jubi-
latowi Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński. Dziękując wszystkim spotkanym 
na swojej drodze życia oraz uczestniczącym 
w uroczystości, a także za dar księgi jubile-
uszowej, za życzliwość, życzenia i modlitwę,  
ks. prof. Walewander podkreślił swoją szcze-
gólną radość z bezinteresownego daru słów 
płynących z tak wielu serc. Na zakończenie 
uroczystości wystąpił ZTL UMCS z koncertem 
polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich

Ksiądz Profesor z okazji jubileuszu otrzy-
mał też dyplom honorowy i medal za zasługi 

S. DR TERESA LEONARDA KUNISZEWSKA MSF
absolwentka filologii polskiej i pedagogiki KUL

W służbie Bogu 
i ludziom
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander obchodził 24 maja  
jubileusz 70-lecia urodzin. Uczestniczyli w nim biskupi, 
członkowie Rady Wydziału Nauk Społecznych, 
pracownicy Instytutu Pedagogiki, rodzina, przyjaciele  
i koledzy.

od wojewody lubelskiego, Medal 700-lecia 
Miasta Lublin od prezydenta miasta, medal 
honorowy „Za zasługi dla Fundacji Semper 
Fidelis” oraz dyplom uznania od Stowarzy-
szenia Współpracy Polska-Wschód.

 Ks. prof. Edward Walewander jest kapła-
nem archidiecezji lubelskiej. Trzy lata stu-
diów filozoficzno-teologicznych odbył na 
KUL, a następne w Innsbrucku, gdzie obro-
nił doktorat. Do Lublina wrócił w 1978 r. Po 
rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz 
w katedrze lubelskiej został prefektem w se-
minarium lubelskim i pełnił tę funkcję w la-
tach 1979-1983. W 1980 r. rozpoczął wykła-
dy z historii Kościoła nowożytnego na KUL  
i równocześnie pracował w Instytucie Badań 
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, 
a w 1997 r. został kierownikiem Katedry  
Pedagogiki Porównawczej. Wypromował 
215 magistrów i 10 doktorów.

Środowisko, w którym się wychowy-
wał, przepojone było miłością do ojczyzny, 
polskiej tradycji oraz kultury, a jej istotną 
częścią była pobożność maryjna niedale-
kiego Krasnobrodu. Te wartości kształto-
wały tożsamość Księdza Profesora już od 

najmłodszych lat. Wspominał, że w je-
go domu rodzinnym i w całej wsi ciągle 
wracano do przeżyć wojny. Stąd jego za-
interesowania przeszłością. Znalazły one 
rozwinięcie w studiach specjalistycznych 
w dziedzinie historii, historii Kościoła, du-
chowości chrześcijańskiej i pedagogiki. 
Głównymi kierunkami naukowych poszuki-
wań ks. prof. Walewandra są pedagogika 
chrześcijańska i problematyka polonijna. 
Bliska jest mu też biografistyka i pedagogi-
ka porównawcza. O jego aktywności nie tyl-
ko naukowo-dydaktycznej świadczą funkcje 
pełnione w różnych organizacjach i człon-
kostwo w ponad 20 towarzystwach nauko-
wych, komisjach, komitetach i radach. Ju-
bilat otrzymał blisko 30 nagród, wyróżnień 
i odznaczeń, z Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski na czele, które przeka-
zał jako dziękczynne wota Matce Bożej Kra-
snobrodzkiej. Swoją działalność naukową 
wiązał zawsze z posługą kapłańską, czego 
pokłosiem są 3 wydane tomy jego kazań 
i przemówień. Dają one wgląd w jego po-
stawę kapłańską i wyczucie duchowych po-
trzeb dzisiejszego świata. 
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Ks. prof. Edward Walewander z Rektorem KUL ks. prof. Antonim Dębińskim  
(fot. Leszek Wojtowicz)



U roczystość rozpoczęła się w kościele 
akademickim Mszą św. sprawowaną 

przez abpa Stanisława Budzika, wielkiego 
kanclerza KUL. Homilię wygłosił abp Andrzej 
Dzięga, metropolita szczecińsko-kamień-
ski. Pod koniec Mszy św. wojewoda lubelski 
Przemysław Czarnek wręczył Jubilatowi dy-
plom uznania z medalem. Dalszą część uro-
czystości, która odbyła się w Collegium Jo-
annis Pauli II, poprowadził dziekan WPPKiA 
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL. W okolicz-
nościowej prelekcji abp A. Dzięga przedsta-
wił istotne zagadnienie „Kościół finansowo 
samowystarczalny czy Kościół żebraczy?”. 
Następnie prodziekan WPPKiA ks. dr hab. 
Krzysztof Burczak, prof. KUL wygłosił lau-
dację na cześć ks. prof. Stanisława Dubiela. 
Uroczystego wręczenia księgi jubileuszowej 
dokonał Rektor KUL ks. prof. dr hab. Anto-
ni Dębiński. Potem głos zabrali zaproszeni 
goście. 

W kontekście wręczenia księgi jubile-
uszowej warto zaznaczyć, że ks. S. Dubiel 
poprzez swoją wielowymiarową działalność 
naukową i dydaktyczną dowiódł, że pienią-
dze mają służyć, a nie rządzić. Stąd też ty-
tuł tejże księgi Pecunia servire debed, sed 
non regere, która stanowi owoc współpra-
cy 56 autorów: profesorów, przyjaciół i osób 
bliskich Jubilatowi, tak ze szkolnej ławy, jak 
i z rodzinnej miejscowości Dzwola.

Ksiądz Profesor jest związany z Katolickim  
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II  
przez blisko 50 lat, najpierw jako student 
lubelskiego seminarium duchownego, a po-
tem Instytutu Teologii Pastoralnej oraz Wy-
działu Prawa Kanonicznego. Będąc pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym KUL, prze-
szedł wszystkie stopnie kariery akademic-
kiej. W latach 2009-2011 był kierownikiem 
Katedry Administracyjnego Prawa Gospo-
darczego, w latach 2012-2017 kierownikiem 
Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa 
Majątkowego. Jest autorem cennych mo-
nografii i artykułów z zakresu prawa mał-
żeńskiego oraz kościelnego prawa majątko-
wego. Do najważniejszych należą: Projekt 
Drugiego Synodu Diecezji Lubelskiej z 1939 
roku (Lublin 1993), Wartość dowodowa 
anonimów w procesach kościelnych (Lublin 
1993) oraz Uprawnienia majątkowe Kościo-
ła katolickiego w Polsce w świetle kodeksu 
prawa kanonicznego z 1983 roku, konkorda-
tu z 1993 roku i ustaw synodalnych (Lublin 
2007). Swoje badania podejmował zawsze 
w kontekście współczesnych dyskusji z in-
tencją szukania praktycznych odpowiedzi, 
które będę przydatne nie tylko duchowień-
stwu, lecz także całemu polskiemu Kościoło-
wi, funkcjonującemu w konkretnych warun-
kach ekonomiczno-społecznych. W ostatnim 
czasie przygotował ważną pracę zbiorową 

pt. The Temporal Goods of the Church. Selec-
ted Issues (Londyn 2016), która zawiera ar-
tykuły wybitnych przedstawicieli prawa ka-
nonicznego z ośrodków uniwersyteckich na 
całym świecie, podejmujące aktualne pro-
blemy z zakresu finansowania Kościoła i za-
rządzania majątkiem kościelnym.

Ksiądz Profesor wpisał się na trwałe we 
współczesną naukę z zakresu prawa kano-
nicznego. Popularyzując swoje wyniki ba-
dań, oddziaływał także na młode pokolenie 
ludzi Kościoła. Będąc jego uczniem, miałem 
zaszczyt uczyć się od niego konsekwentnego 
realizowania uniwersyteckiej dewizy „Deo et 
Patriae”. 

Dziękując Księdzu Profesorowi za owoc-
ną dydaktyczną i naukową działalność pro-
wadzoną na KUL, ale także w seminariach 
duchownych (lubelskim, zamojsko-lubaczow-
skim, marianów, kapucynów, grekokatolików) 
i w uczelniach na terenie Słowacji i Czech, 
trzeba też przypomnieć o jego wieloletniej 
posłudze duszpasterskiej w kilku parafiach 
archidiecezji lubelskiej (m.in. był rektorem 
lubelskich kościołów – św. Jozafata i Wszyst-
kich Świętych) oraz o pracy w Kurii Metro-
politalnej i w Sądzie Metropolitalnym w Lu-
blinie (m.in. pełnił obowiązki sędziego sądu 
I i II instancji).

Drogi Księże Profesorze, ad multos pluri-
mosque annos et ad aeternum!

KS. DR PAWEŁ KALETA
Instytut Prawa Kanonicznego

Z wdzięczności za pracę i pasję
Dnia 17 V 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej  
ks. drowi hab. Stanisławowi Dubielowi, prof. KUL z okazji 70. rocznicy jego urodzin. 
Organizatorami uroczystości był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
oraz Instytut Prawa Kanonicznego, w którym Ksiądz Jubilat pracował.
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Gratulacje  
od laudatora  
ks. dra hab. Krzysztofa 
Burczaka, prof. KUL
oraz podziękowania 
od studentów prawa 
kanonicznego



K atedra Katolickiej Nauki Społecznej 
i Etyki Społeczno-Gospodarczej, kiero-

wana przez ks. dra hab. Stanisława Fela, prof. 
KUL, zorganizowała pielgrzymkę społeczno-
ści akademickiej do klasztoru Nazaretanek 
w Komańczy, gdzie od 29 X 1955 do 28 X  
1956 r. internowany był Stefan kard. Wy-
szyński. Komańcza była ostatnim z czterech 
miejsc, w których przebywał prymas po od-
sunięciu go decyzją władz komunistycznych 
od kierowania Kościołem. Okres tej izolacji 
trwał w sumie trzy lata. Kardynał Wyszyń-
ski osadzony był przez Ministerstwo Bezpie-
czeństwa Publicznego kolejno w Rywałdzie, 
Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. 
W swoich Zapiskach więziennych przyznał, 
że w czasie internowania, w perspektywie 
zbliżającej się tysięcznej rocznicy chrztu Pol-
ski, zrodziła się idea ślubów jasnogórskich: 
„Czytając Potop Sienkiewicza, uświadomi-
łem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba 
pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem prze-
cież więziony tak blisko miejsca, gdzie król 
Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, 
jak ratować Polskę z odmętów”. I dodawał: 
„Warto myśleć o »obronie Jasnej Góry« roku 
1955 – jest to obrona duszy, rodziny, Naro-
du, Kościoła – przed zalewem nowych »cza-
rów«”. Myśl ta już go nie opuściła, dojrze-
wała przez następne miesiące, aż do jesieni 
kolejnego roku, kiedy został przewieziony do 
Komańczy, gdzie ideę tę przelał na papier 
w postaci Jasnogórskich Ślubów Narodu Pol-
skiego. Po rocznym pobycie w klasztorze Na-
zaretanek prymas wrócił do Warszawy i ob-
jął wszystkie swoje funkcje kościelne. 

Uczestnicy pielgrzymki akademickiej 
mieli możliwość nie tylko zwiedzenia klasz-
toru, ale też modlitwy w skromnej kaplicy, 
w której 26 VIII 1956 r. Prymas Tysiąclecia, 
będąc w duchowej łączności z episkopatem 
i wiernymi zgromadzonymi na Jasnej Górze, 

złożył 10 minut wcześniej niż milionowa rze-
sza Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 
A tam, w duchowej stolicy Polski, na prze-
znaczonym dla niego fotelu, leżały wówczas 
biało-czerwone kwiaty. W klasztornej kapli-
cy pielgrzymi z KUL uczestniczyli w Mszy św. 
pod przewodnictwem Rektora KUL ks. prof. 
dra hab. Antoniego Dębińskiego. Wspomi-
nając te historyczne wydarzenia, powiedział 
on, że pracownicy i studenci KUL, nawiedza-
jąc klasztor w Komańczy, chcą podziękować 
Bogu za dar osoby Prymasa Tysiąclecia, któ-
ry przez wiele lat był blisko związany z na-
szą Uczelnią jako jej absolwent, wykładow-
ca i wielki kanclerz. W homilii ks. dr Ma-
ciej Hułas z Instytutu Socjologii zaznaczył, 
że pielgrzymując do miejsca naznaczonego 
obecnością kard. Wyszyńskiego, odrywa-
my się od uniwersyteckiej codzienności, by 
szukać pozostawionych przed półwiekiem 
śladów wielkiego człowieka. Wytyczonym 
przez niego szlakiem przeszły już dwa po-
kolenia polskich katolików. W śladach, które 
on zostawił, chcemy i my znajdować inspi-
rację do rozwiązywania zawiłości i pokony-
wania trudności, jakie składają się na życio-
we projekty każdego z nas – konkludował 
kaznodzieja.

Pielgrzymka pracowników, absolwentów, 
studentów i sympatyków KUL do Komańczy 
zbiegła się z rocznicą rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego Sługi Bożego Stefana kard. 
Wyszyńskiego, zainaugurowanego na etapie 
diecezjalnym dokładnie 20 V 1983 r. Akta ze-
brane w toku procesu, w sumie 37 tomów, 
zostały przekazane do watykańskiej Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych. 28 V 2013 r. 
zamknięto zaś diecezjalny proces o domnie-
manym uzdrowieniu młodej osoby za przy-
czyną sługi Bożego, a dokumentacja trafiła 
do Watykanu. Tym samym proces beatyfika-
cyjny wszedł w ostatnią fazę. 

DR MAREK WÓDKA OFMCONV
Instytut Socjologii 

In vinculis pro Ecclesia
W jednym z pokoi w klasztorze Nazaretanek  
w Komańczy umieszczony jest napis: „W tym miejscu 
modlił się, pracował i cierpiał in vinculis pro Ecclesia  
J. Em. Ks. Kard. Dr Stefan Wyszyński Prymas Polski”. To tu 
10 XII 1955 r. uwięziony Prymas Tysiąclecia napisał: „Bądź 
wola Twoja, jako w niebie, tak i w Komańczy”. Miejsce to 
stało się 20 V 2017 r. celem uniwersyteckiej pielgrzymki. 

Msza św. w kaplicy klasztoru Nazaretanek 
w Komańczy – przewodniczy Rektor KUL  
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, koncelebrują 
ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (z lewej) 
i dziekan WNS ks. dr hab. Stanisław Fel,  
prof. KUL (fot. Agnieszka Marek)
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Wśród pamiątek zachowanych  
po kard. Stefanie Wyszyńskim w klasztorze 
w Komańczy jest zrobione tam zdjęcie, 
opatrzone przez niego błogosławieństwem, 
datowanym na dzień złożenia Jasnogórskich 
Ślubów Narodu Polskiego  
(fot. Magdalena Masztalerz)



Nowy serwis, nowa przestrzeń 
Na początku kwietnia tego roku uruchomiony został nowy serwis rekrutacyjny KUL, do-

stępny na stronie kul.pl w zakładce „Dla kandydatów” oraz bezpośrednio pod adresem kan-
dydat.kul.pl. Maturzyści korzystający z serwisu mogli zapoznać się z opisami poszczególnych 
kierunków, uwzględniającymi informacje na temat przygotowania zawodowego, umiejętno-
ści i kompetencji, które uzyska absolwent KUL. Tegoroczni kandydaci na studia korzystali tak-
że z pomocy pracowników Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów w nowym, specjalnie dla 
nich przygotowanym biurze rekrutacji, mieszczącym się w Collegium Norwidianom (CN-004). 
Nowoczesna stylistyka i atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń służy kandydatom i studentom 
polskim oraz zagranicznym zarówno w okresie rekrutacji, jak i w trakcie roku akademickiego.

Najpopularniejsze kierunki 
Czołówka najpopularniejszych kierunków wśród kandydatów na studia na KUL nie uległa 

zmianie. Niekwestionowanym zwycięzcą rankingu rekrutacji w roku 2017 została psycholo-
gia. Kandydaci mogli wybrać jedną z dwóch oferowanych specjalności – psychologia wspie-
rania jakości życia lub psychologia biznesu i przedsiębiorczości. 

Niesłabnącą popularnością cieszyły się również takie kierunki, jak: prawo, filologia angiel-
ska, filologia – sinologia, bezpieczeństwo narodowe, informatyka.

Dobry wynik odnotowały też nowe kierunki, które zostały w tym roku uruchomione – 
hispanistyka na Wydziale Nauk Humanistycznych oraz doradztwo kariery i doradztwo per-
sonalne na Wydziale Nauk Społecznych. Na pierwszym z nich o jedno miejsce ubiegało się 
trzech kandydatów, na drugim – dwóch. Warto podkreślić, że program studiów na kierunku 
doradztwo kariery i doradztwo personalne został przygotowany na bazie programu Career 
Guidance and Human Resource Management, opracowanego przez DICBDPEC Erasmus Mul-
tilateral Projects. W rezultacie realizacji projektu 40 wysokiej klasy specjalistów (30 cudzo-
ziemców i 10 osób z Polski) zostanie przygotowanych do podjęcia zatrudnienia w obszarze 
doradztwa zawodowego. Ponadto projekt zapewnia studentom cudzoziemcom stypendium 
w wysokości 1200 zł miesięcznie. 

Kandydaci z zagranicy 
W trakcie tegorocznej rekrutacji zanotowaliśmy dalszy wzrost zainteresowania studiami 

na KUL wśród cudzoziemców. W rezultacie w roku akademickim 2017/2018 na naszej Uczelni 
będzie studiować ponad 580 cudzoziemców z 42 krajów świata. Tradycyjnie od kilku już lat 
dominującą grupę stanowią studenci z Ukrainy i Białorusi. Warto też wspomnieć, że po raz 
pierwszy w społeczności akademickiej KUL pojawią się studenci z Armenii, Etiopii, Filipin, Pa-
namy, Rwandy, Wenezueli i Wietnamu. Wzrost współczynnika umiędzynarodowienia naszej 
Uczelni wynika zarówno z ogólnego wzrostu zainteresowania studiami w Polsce wśród stu-
dentów cudzoziemców, jak i ze stałego poszerzania naszej oferty edukacyjnej, a w szczegól-
ności uruchamiania nowych kierunków studiów w języku angielskim. Obecnie prowadzimy 
kształcenie w języku angielskim na 8 kierunkach studiów I stopnia i jednolitych magisterskich 
oraz na 3 kierunkach studiów doktoranckich. Spośród kierunków w języku angielskim naj-
większym zainteresowaniem kandydatów z zagranicy cieszyły się w tym roku studia I stopnia 
na kierunku informatyka. 

Przyszłoroczni maturzyści i kandydaci, którym w tym roku nie udało się dostać na KUL, 
będą mogli dokonać rejestracji na studia w roku akademickim 2018/2019 już na przełomie 
marca i kwietnia 2018 r. 

PRACOWNICY SEKCJI OBSŁUGI KANDYDATÓW I STUDENTÓW
Dział Kształcenia

Niezmienna czołówka
W tym roku KUL przygotował ponad 2300 miejsc dla kandydatów na studia stacjonarne 
I stopnia i jednolite magisterskie. W trakcie pierwszego etapu rekrutacji, czyli do 6 lipca, 
chęć studiowania na KUL zadeklarowało 4200 kandydatów. Zatem – mimo mniejszej  
liczby maturzystów – studiami na KUL było zainteresowanych więcej osób niż w roku  
ubiegłym.
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Szanowni Państwo!
Drodzy Pracownicy i Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

Witam Was bardzo serdecznie na początku nowego roku akademickiego i życzę Wszyst-
kim, by był on pomyślny dla całej naszej uniwersyteckiej społeczności i osobiście dla każdego 
z Państwa.  

Rozpoczynając ubiegły rok akademicki, pierwszy rok kadencji nowych władz rektorskich, 
w skierowanym do Państwa liście podjąłem temat cnót kardynalnych, zwanych też spraw-
nościami moralnymi. Wspomniałem w nim o pierwszej z nich – roztropności. W tym roku 
czas na kolejną, którą jest sprawiedliwość, jedno z podstawowych pojęć prawnych i etycz-
nych. Klasyczna definicja sprawiedliwości została sformułowana przez wybitnego rzymskiego 
prawnika Domicjusza Ulpiana (zm. 223 r.), a zamieszczona w zbiorze prawa  cesarza Justynia-
na (zm. 565 r.) zatytułowanym Digesta: „Sprawiedliwość to stała i wieczna wola oddawania 
każdemu tego, co mu się należy” (łac. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuendi). Wielokrotnie wymieniana w Starym i Nowym Testamencie, została uka-
zana jako jeden z podstawowych przymiotów Boga, będący zarazem wzorem dla człowieka. 
Jej istotą jest dobro człowieka. Znamienne, że Jezus, opisując Sąd Ostateczny, sprawiedli-
wymi nazywa tych, którzy pełnili uczynki miłosierdzia względem bliźnich, i to dla nich ma 
obietnicę życia wiecznego (por. Mt 25, 31-46). W ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego 
sprawiedliwość polega na „stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się 
należy” (1807).   

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy kolejny rok obchodów jubileuszu 100-lecia naszej Alma Mater. Za na-
mi już kilka ważnych wydarzeń, trwa realizacja wielu cennych inicjatyw. A co przed nami 
w tym roku akademickim? Kalendarz zaplanowanych wydarzeń jest bogaty. Gościć będziemy 
członków Konferencji Episkopatu Polski, którzy przyjadą na KUL na swoje zebranie plenar-
ne, oraz przedstawicieli The Federation of European Catholic Universities, którzy spotkają 
się tu na walnym zebraniu. Spośród innych planowanych wydarzeń chciałbym zwrócić uwa-
gę na jedno. Szczególne, bo adresowane do wszystkich absolwentów KUL. Po długich albo 
całkiem niewielu latach mogą Państwo wrócić w mury swojej Uczelni, by w gronie kolegów 
i nauczycieli ze studenckich czasów poczuć atmosferę tamtych dni, by zobaczyć nieustannie 
zmieniające się oblicze uniwersyteckich kampusów, by umocnić się duchem tego miejsca, by 
spotkać ludzi hołdujących tym samym wartościom. Światowy Zjazd Absolwentów KUL odbę-
dzie się w dniach 8 i 9 VI 2018 r., ale już dziś, otwierając nowy rok akademicki, zapraszam 
na to rodzinne spotkanie. Zapamiętajcie tę datę, zaplanujcie przyjazd i zajrzyjcie w nasze 
gościnne progi. 

Lublin, 1 października 2017 r.                                                        Rektor KUL
  ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

List z okazji 
rozpoczęcia roku 
akademickiego 
2017/2018
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Uroczystości

24 maja prorektor dr hab. Andrzej Kiciń-
ski, prof. KUL uczestniczył w uroczystym wrę-
czeniu Studenckich Stypendiów Marszałka 
Województwa Lubelskiego, przeznaczonych 
dla najzdolniejszych studentów Lubelszczy-
zny. W tym roku otrzymało je 25 naszych 
studentów.

25 maja podczas posiedzenia Senatu KUL 
Jego Magnificencja wręczył prof. drowi Lesz-
kowi Mądzikowi dyplom nadania tytułu pro-
fesor emeritus, przyznanego mu przez Senat 
KUL na wniosek Rady Wydziału Nauk Hu-
manistycznych. Założyciel Sceny Plastycznej 
KUL, scenograf, reżyser, fotograf, malarz, na-
uczyciel akademicki jest drugim profesorem 
uhonorowanym tym tytułem, który został 
ustanowiony w 2016 r. 

8 czerwca prorektor dr hab. Iwona Nie-
wiadomska, prof. KUL odebrała wyróżnienie 
przyznane Uczelni przez kapitułę konkur-
su „Lubelski Orzeł Biznesu” Pracodawców 
Ziemi Lubelskiej. KUL otrzymał Orła Bizne-
su z diamentami (kategoria dla laureatów 
wcześniejszych edycji tego konkursu) jako 
ważna instytucja otoczenia biznesu. 

Z KALENDARZA WYBRANE

Wydarzenia

31 maja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiń-
ski wraz z prezes Żłobka Szczęśliwych Ma-
luchów Anną Głogowską-Maj otworzył – 
dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej – drugi oddział żłobka 
dla dzieci studentów, doktorantów i pracow-
ników KUL. Placówka, przeznaczona dla 35 
dzieci, rozpoczęła działalność 5 czerwca. 

20 czerwca w Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie Rektor KUL otworzył wystawę 
pt. „Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzeal-
nych KUL”, prezentującą najcenniejsze dzieła 
sztuki z kolekcji Muzeum KUL oraz inkunabu-
ły ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

14 sierpnia Jego Magnificencja spotkał 
się z prezydentem Europejskiej Unii Wspól-
not Polonijnych Tadeuszem Piłatem i lide-
rami organizacji polonijnych, którzy tego 
dnia debatowali na KUL o sytuacji Polonii na 
świecie. W czasie spotkania dyskutowano na 
temat możliwości wspierania młodzieży pol-
skiej z zagranicy przez KUL.

Nadanie tytułu 
profesor emeritus 
prof. drowi Leszkowi 
Mądzikowi Otwarcie Żłobka 

Szczęśliwych 
Maluchów

Umowy

25 maja Rektor KUL ks. prof. dr hab. An-
toni Dębiński, burmistrz Tomaszowa Lubel-
skiego Wojciech Żukowski i dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie 
Lubelskim Tomasz Zieliński podpisali poro-
zumienie w sprawie przekazania MBP księ-
gozbioru zlikwidowanej Biblioteki Wydzia-
łu Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekono-
micznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Na 
dar składają się książki i czasopisma, głównie 
z zakresu prawa, ekonomii, nauk społecz-
nych i religioznawstwa. 

29 maja Rektor KUL ks. prof. dr hab. An-
toni Dębiński i prezes Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Robert Kwiatkowski w obecności sekretarza 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza 
podpisali porozumienie o współpracy KUL 
i PFRON. Będzie ona obejmowała między 
innymi organizowanie szkoleń dla pracow-
ników KUL w zakresie tematyki niepełno-
sprawności, staży i praktyk dla studentów 
i doktorantów w PFRON, kształcenie na 
KUL osób niepełnosprawnych i przygotowy-
wanie dla nich materiałów dydaktycznych, 
utworzenie studiów podyplomowych z za-
kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
działania mające na celu zwiększenie za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, w tym 
na KUL. Ze strony KUL za realizację umo-
wy odpowiada dr hab. Bogusław Marek,  
prof. KUL, dyrektor Centrum Aktywizacji 
Osób z Niepełnosprawnością. 

12 czerwca Rektor KUL ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński oraz prezes Zarządu PKP In-
formatyka Tomasz Miszczuk podpisali poro-
zumienie o współpracy KUL i PKP Informa-
tyka w zakresie edukacji, nauki, społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz projektów 
międzynarodowych. W pierwszym rzędzie 

Podpisanie porozumienia  
między KUL i PFRON
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porozumienie przewiduje przygotowanie 
programu studiów z zakresu cyberbezpie-
czeństwa (I stopień i studia podyplomowe), 
kształcącego w nowatorski sposób specjali-
stów z zakresu bezpieczeństwa IT. 

 7 września Rektor KUL ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński oraz komendant-rektor Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek  
Fałdowski podpisali porozumienie o współ-
pracy obydwu uczelni. Dotyczy ono prowa-
dzenia badań naukowych, organizacji konfe-
rencji i kształcenia.

8 września Rektor KUL w imieniu Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
i dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie Radosław 
Borzęcki podpisali umowę o współpracy. Za-
kłada ona opiekę naukową nad uczniami, ich 
udział w zajęciach akademickich i wydarze-
niach na KUL, a także korzystanie przez nich 
z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zapewnia 
też studentom KUL możliwość odbywania 
praktyk w IX LO.

Podpisanie porozumienia dotyczącego 
współpracy z Wyższą Szkołą Policji 
w Szczytnie

Podpisanie umowy o współpracy między KUL 
i IX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie

Wizyta na Ukrainie

10-13 maja prorektor dr hab. Iwona Nie-
wiadomska, prof. KUL wraz z delegacją Uni-
wersytetu uczestniczyła w Dniach Otwartych 
KUL na Ukrainie, zorganizowanych w Rów-
nem, Winnicy, Korosteniu i Żytomierzu. 
W trakcie wizyty spotkała się także z konsul 
Urszulą Filipkowską, biskupem diecezji łuc-
kiej Witalijem Skomorowskim i burmistrzem 
Korostenia Wołodymyrem Moskalenko. 
Przewodniczyła też jury II Konkursu Recyta-
torskiego Polskiej Poezji im. Walentego Gra-
bowskiego w Żytomierzu, współorganizowa-
nego przez KUL.

Rektor KUL podczas konferencji prasowej 
dotyczącej odkrycia ikony Jerzego 
Nowosielskiego przedstawiającej  
św. Pawła

W mediach

30 maja Rektor KUL wziął udział w kon-
ferencji prasowej na Zamku Lubelskim na 
temat ikony przedstawiającej św. Pawła. Zo-
stała ona odkryta podczas prac konserwa-
torskich prowadzonych w Muzeum Lubel-
skim nad ikoną Chrystus Pantokrator Jerzego 
Nowosielskiego, którego 3 ikony znajdujące 
się w zbiorach sztuki Muzeum KUL zosta-
ły wypożyczone Muzeum Lubelskiemu na 
czasową ekspozycję. Nieznany dotąd wize-
runek autorstwa Nowosielskiego znajdował 
się pod ikoną Chrystus Pantokrator przez bli-
sko 60 lat.  

7 czerwca prorektor dr hab. Iwona Nie-
wiadomska, prof. KUL wzięła udział w pro-
gramie telewizyjnym TVP3 Lublin „Zdarze-
nia, magazyn reporterów”. W kontekście te-
matu wiodącego związanego z problemem 
masowego ginięcia pszczół mówiła o działa-
niach KUL w zakresie propagowania pszcze-
larstwa i pszczelnictwa: akcji Ul na KUL, 
ogólnopolskim konkursie skierowanym do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych „Bliżej pszczół” oraz zorganizowanej 
na KUL konferencji pt. „Pszczoła w mieście”.

Śniadanie z Rektorem

8 maja gośćmi Rektora KUL byli diako-
ni, wicerektor alumnów obrządku grecko-
katolickiego ks. Bogdan Pańczak i prefekt 
ks. Grzegorz Bogdański z Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Lublinie. Pod-
czas spotkania rozmawiano między innymi 
o historii i przyszłości najstarszej lubelskiej 
uczelni. Diakoni, którzy kończąc MSD, są za-
razem absolwentami KUL, mieli także okazję 
opowiedzieć o swoich naukowych zaintere-
sowaniach i tematach prac magisterskich.
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Spotkanie władz Uczelni  
z pracownikami

26 czerwca ks. prof. dr hab. Antoni  
Dębiński przewodniczył spotkaniu kole-
gium rektorskiego z pracownikami. Zapre-
zentował stan obecny i perspektywy Uni-
wersytetu w następujących obszarach: mi-
sja i tożsamość KUL (wspomniał między 
innymi o pielgrzymkach uniwersyteckich 
w roku jubileuszu 100-lecia KUL: do grobu  
św. Jana Pawła II w Rzymie, Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, 
Paray-le-Monial we Francji; ogłoszeniu no-
wego – w związku z unieważnieniem pierw-
szego – konkursu na pomnik ks. Idziego Ra-
dziszewskiego; wyznaczeniu daty Światowe-
go Zjazdu Absolwentów na 8-9 VI 2018 r.),  
sprawy pracownicze (mówił między inny-
mi o wpływie zmniejszającej się liczby stu-
dentów na stan zatrudnienia pracowników; 
kontynuowaniu aktywnej polityki płacowej; 
ustanowieniu Lauru Uniwersyteckiego. Na-
grody im. ks. Idziego Radziszewskiego za 
wybitne osiągnięcia naukowe), sprawy or-
ganizacyjne (poinformował o przygotowy-
waniu strategii restrukturyzacji sektora bi-
bliotecznego i relokacji kampusu wschodnie-
go; opracowywaniu regulaminu nadawania 
tytułów obiektom KUL; uruchomieniu inku-
batora innowacyjności), współpraca między-
narodowa (podkreślił konieczność poszerza-
nia współpracy z uczelniami zagranicznymi, 
przygotowania szerszej oferty studiów w ję-
zykach obcych oraz wymiany studentów i ka-
dry naukowej) i inwestycje (mówił o takich 
ważniejszych inwestycjach, jak: budowa no-
wych obiektów sportowych na Poczekajce, 
instalacja wind w Gmachu Głównym, mo-
dernizacja i rozbudowa Biblioteki Uniwer-
syteckiej, remont kościoła akademickiego, 
przebudowa Muzeum KUL, i planowanych 
terminach ich realizacji). W wypowiedziach 
pracowników pojawiły się tematy dotyczące 
zarówno kwestii naukowo-dydaktycznych, 
jak i organizacyjnych.  

Współpraca z Dalekim Wschodem

2-6 czerwca Rektor KUL przebywał z wizytą w Chinach, gdzie odbył spotkania z władza-
mi i pracownikami Xi’an International Studies University (XISU), uczestniczył w otwarciu 
Centrum Studiów Polskich na XISU oraz podpisał list intencyjny w sprawie współpracy KUL  
i XISU w zakresie wymiany studentów, kadry akademickiej, a także współtworzenia przez KUL 
kierunku filologia polska na XISU. 28 czerwca w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w Warszawie wraz z rektorem XISU prof. Wangiem Junzhem podpisał umowę o współpra-
cy bilateralnej. 29 czerwca gościł chińską delegację na KUL. Tego też dnia podpisał umowę 
o współpracy KUL z Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej, reprezentowaną przez przewodni-
czącego jej Rady Programowej Tadeusza Chomickiego. 

6-11 czerwca podczas pobytu na Tajwanie ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński rozmawiał 
między innymi z rektorem Fu Jen Catholic University (FJU) prof. drem Han-Sun Chiangiem 
i prorektorem o. prof. drem Leszkiem Niewdaną. Podpisał też umowę o współpracy między 
KUL i FJU. Zakłada ona miedzy innymi wsparcie studiów sinologicznych na KUL przez studen-
tów i pracowników FJU, wspólne przedsięwzięcia naukowe, współpracę w tworzeniu planów 
studiów i przy rozwijaniu działań Academia Catolica na FJU.

11-22 września Rektor KUL przebywał w Chinach. W Xi’an odwiedził Xi’an Inter-
national Studies University, gdzie jako gość inauguracji roku akademickiego wygło-
sił przemówienie na temat współpracy między KUL i XISU, a także uczestniczył w pierw-
szych zajęciach studentów otwartego w tym roku akademickim kierunku filologia polska.  
14 września odwiedził katolicki prywatny University of Saint Joseph (USJ) w Makau. Tematem 
rozmów z władzami uniwersytetu, z rektorem ks. prof. Peterem Stilwellem na czele, było pod-
jęcie współpracy, która obejmowałaby między innymi wymianę studentów różnych kierun-
ków. Podczas spotkania Rektor KUL podarował bibliotece USJ nowo wydany słownik polsko-
-chiński, który powstał przy udziale Centrum Polsko-Chińskiego KUL. W dniach 16-18 września  
ks. prof. A. Dębiński przebywał w Shenyang w prowincji Liaoning na zaproszenie Centrum Ca-
ritas Shenjing. Spotkał się z wolontariuszami tutejszej Caritas pracującymi z chorymi na AIDS 
i posługującymi w szpitalu opieki paliatywnej, z przedstawicielkami różnych zgromadzeń za-
konnych, katechumenami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu chrztu św. oraz gru-
pą Polaków mieszkających w Shenyang, a także przewodniczył Mszy św. dla międzynarodowej 
społeczności Shenyang. Podczas pobytu w tym mieście złożył również wizytę biskupowi die-
cezji Liaoning Paulowi Junminowi Pei. 20 września gościł w Zhejiang Science and Technology 
University (ZUST). Przedmiotem rozmowy z władzami ZUST była współpraca między uniwer-
sytetami w zakresie wymiany studentów, kadry naukowej oraz wspólnych projektów z zakresu 
nauk humanistycznych i ścisłych. Podczas spotkania rektorzy obydwu uczelni – ks. prof. Antoni 
Dębiński i prof. Ye Gaoxiong podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy. 

Rektor KUL gościem 
Xi’an International 
Studies University 

(fot. ze zbiorów 
Działu Komunikacji)

Spotkanie  
z biskupem diecezji 
Liaoning Paulem 
Junminem Pei  
(fot. ze zbiorów 
Działu Komunikacji)

Podpisanie umowy  
o współpracy 
między KUL  
i Zhejiang Science 
and Technology 
University  
(fot. ze zbiorów 
Działu Komunikacji)

 ▲całość opracowała M.K.
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Ks. rektor Antoni 
Słomkowski a władze PRL

„[...] świadom byłem, że po ludzku są-
dząc i z punktu widzenia ekonomicznego, 
decyduję się na rzeczy niemożliwe” – pisał 
po latach ks. prof. Antoni Słomkowski, wspo-
minając rok 1944, kiedy zdecydował się na 
oficjalne wznowienie działalności Uniwersy-
tetu. Oficjalne, bo chociaż w czasie II wojny 
światowej KUL prowadził tajne nauczanie, to 
jednak w 1944 potrzebna była zgoda PKWN 
na zachowanie tożsamości Uczelni. Ks. Słom-
kowski podjął się tego zadania, powierza-
jąc je Bożej Opatrzności i wstawiennictwu 
Maryi, i faktycznie doświadczał wypraszanej 
pomocy. Rezultatem jego niezwykłego po-
święcenia oraz ogromnego zaangażowania 
na rzecz KUL była systematyczna odbudo-
wa i rozwój tej katolickiej uczelni. Ten stan 
rzeczy z czasem coraz mniej podobał się 

KS. PROF. DR HAB. ANTONI DĘBIŃSKI
Rektor KUL

By sprawiedliwości 
stało się zadość
Pierwszy powojenny rektor KUL zasłużył swoją postawą i działalnością 
na miano drugiego założyciela Uniwersytetu. Dla władz państwowych 
był zaś wrogiem komunizmu. Osądzony i skazany na karę więzienia 
pod pretekstem popełnienia przestępstwa dewizowego, ma wreszcie 
szansę na sądową rehabilitację. 

komunistycznej władzy, która początkowo 
chciała mieć pełną kontrolę nad działalno-
ścią Uniwersytetu, a później zamierzała do-
prowadzić do przekształcenia go w szkołę 
teologiczną lub zlikwidować. 

Funkcjonowanie KUL w Polsce Ludowej 
wymagało od ks. rektora A. Słomkowskie-
go umiejętności pertraktacji, niekiedy pój-
ścia na kompromis. Jego otwartość na dia-
log miała jednak granice. W sprawach za-
sadniczych, a więc dotyczących tożsamości 
i misji Uniwersytetu, poziomu kształcenia 
oraz formacji młodzieży, był nieustępliwy. 
Broniąc principiów, narażał się państwowym 
decydentom. Narastało więc napięcie i za-
grożenie, które skutkowały coraz bardziej 
zuchwałymi szykanami i represjami wobec 
ks. Słomkowskiego. Ich kulminacją stało się 
pozbawienie go funkcji rektora, a następ-
nie wytoczenie mu procesu pod pretek-
stem popełnienia przestępstw o charakterze 

finansowym i skazanie na karę 3 lat pozba-
wienia wolności. 

W środowisku uniwersyteckim domyśla-
no się, że ostateczne rozprawienie się z wro-
giem ideologicznym, za jakiego uważano 
rektora KUL, jest tylko kwestią czasu. Sam  
ks. Słomkowski od początku swojej kadencji 
też był przekonany, że jego postawa i działal-
ność narażają go na surowe konsekwencje ze 
strony rządzących. Tak też się stało – w 1951 r.  
instytucje komunistycznego państwa podję-
ły skoordynowaną akcję wobec niego. Jesie-
nią tego roku została zarządzona kontrola 
NIK na KUL. Na podstawie pokontrolnego 
protokołu oskarżono ks. rektora o przestęp-
stwa finansowe, a konkretnie o nielegalny 
obrót walutą obcą. Cel był prosty, a pretekst 
znakomity – chodziło o to, żeby skompromi-
tować ks. Słomkowskiego w oczach opinii 
publicznej, czyniąc z niego zwykłego oszu-
sta. W tym samym czasie, kiedy prowadzona 

Ks. rektor Antoni 
Słomkowski (trzeci 

z lewej) wraz 
z profesorami 

i członkami 
Koła Studentów 

Historyków – 1947 r. 
(fot. C. Staszewski, 

Archiwum 
Uniwersyteckie KUL) 

Oficjalnie skazano mnie za handel walutą, którego nigdy nie 
uprawiałem. Starałem się tylko działać dla dobra KUL. [...] Jasne 
było dla mnie, że przy moim stanowisku prędzej czy później będę 
aresztowany. Szukano pretekstu do aresztowania, ale właściwie 

chodziło o walkę o dusze młodzieży. [...] Uważałem jednak, że 
w sprawie utrzymania wiary wśród młodzieży ustąpić nie mogę, 
nawet gdyby mnie to miało kosztować wolność czy życie – 
wspominał ks. Antoni Słomkowski.
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była kontrola NIK, Ministerstwo Oświaty 
wystosowało do władz Uczelni pismo z żą-
daniem wskazania nowego kandydata na 
stanowisko rektora (od wyboru w 1949 r.  
ks. Słomkowski nie otrzymał aprobaty władz 
państwowych). Pozbawienie funkcji, aresz-
towanie, proces, wyrok i uwięzienie – to były 
skutki kampanii aparatu władzy wobec rek-
tora KUL, stanowiącej odpowiedź na jego 
jednoznaczną, nieustępliwą postawę w sto-
sunku do polityki tejże komunistycznej wła-
dzy PRL wobec KUL

Bez wątpienia akcja ta była wynikiem 
działań prowadzonych przez komunistyczne 
władze w stosunku do całego Kościoła ka-
tolickiego w Polsce – jego struktur i ludzi, 
z prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyń-
skim na czele. Kościół bowiem był w latach 
stalinizmu jedyną w państwie instytucją nie-
poddającą się obowiązującej ideologii. Dla-
tego na początku lat 50. XX w. przystąpiono 
do zmasowanym ataku na niego, a ofiarą za-
ostrzenia polityki państwa  wobec Kościoła 
stał się także ówczesny rektor KUL. 

Zarzut – nielegalny 
obrót walutą obcą 

Kiedy ks. prof. Antoni Słomkowski pod-
jął się kierowania Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, jego sytuacja była katastrofalna: 
budynki w ruinie, rozproszona kadra, brak 
środków pieniężnych. Władze państwowe 
odmówiły pomocy finansowej. W czerwcu 
1945 r. Konferencja Episkopatu Polski, na-
wiązując do rozwiązań przedwojennych, 
uchwaliła dotację na KUL z poszczególnych 
diecezji, a w listopadzie tego roku prymas 
kard. August Hlond wystosował list do księży 
i przełożonych zakonów męskich i żeńskich 
prośbą o finansowe wsparcie Uniwersytetu. 
Sposobem na rozwiązanie problemów natu-
ry materialnej, zgodnie z koncepcją przedsta-
wioną przez ks. Słomkowskiego prymasowi, 
a następnie episkopatowi, miała być zbiórka 
pieniędzy na KUL w wyznaczone niedziele 
i święta we wszystkich kościołach w Polsce. 
Dzięki staraniom ks. Słomkowskiego Mini-
sterstwo Oświaty od końca 1945 do 1950 r.  
przekazało też pewne sumy na remont bu-
dynku i na działalność Bratniej Pomocy, 
wspierającej studentów. W trudnej sytuacji 
finansowej cenna była każda pomoc. Przy-
chodzili z nią ludzie zatroskani o los tej jedy-
nej w Polsce katolickiej uczelni. To dzięki ich 
wielkoduszności napływały dary material-
ne i środki finansowe, które pozwalały od-
budowywać i poszerzać bazę dydaktyczną, 

utrzymywać bieżącą działalność Uniwersyte-
tu, wypłacać pensje pracownikom, wspierać 
ubogich studentów. Dewizy, które dały pre-
tekst do oskarżenia ks. rektora o nielegalny 
obrót nimi, pochodziły w przeważającej czę-
ści od Polonii amerykańskiej, do której – za 
pośrednictwem przebywającego w styczniu 
1946 r. w Polsce bpa Stefana Woźnickiego 
ze Stanów Zjednoczonych – zaapelował pry-
mas Hlond z prośbą o pomoc. Pewne kwo-
ty otrzymał też ks. Słomkowski od samego 
kard. Hlonda czy też od księży z USA na sty-
pendia mszalne. Dolary te wymieniał legal-
nie w firmie Unia w Gdyni i w Narodowym 
Banku Polskim. Wobec KUL stosowana by-
ła jednak indywidualna opresyjna i sankcyj-
na stawka przeliczeniowa (na takie działanie 
pozwalały niejasne i ogólne przepisy prawa 
dewizowego), więc w celu wykorzystania re-
alnej wartości rynkowej dolara ks. Słomkow-
ski posługiwał się niekiedy tą walutą wbrew 
ustawie z 28 X 1950 r. o zakazie posiadania 
walut obcych. I ten fakt wykorzystano, by 
postawić mu zarzut postępowania społecz-
nie niebezpiecznego i popełnionego z chę-
ci zysku. Zarówno Sąd Wojewódzki dla m. 
st. Warszawy (tu odbywał się proces zgod-
nie z podległością terytorialną, bo ks. Słom-
kowskiego aresztowano w Ołtarzewie), jak 
i Sąd Najwyższy (zajmował się sprawą na 
skutek rewizji wyroku sądu niższej instancji, 

wniesionej przez obronę) przyjął taką kwa-
lifikację czynu, bo wyczerpywała ona zna-
miona przestępstwa i pozwalała na skaza-
nie oskarżonego. A wyeliminowanie z życia 
społecznego było celem działań podjętych 
wobec ks. Słomkowskiego. Dlatego też nie 
uwzględniono wyjaśnień oskarżonego, że za-
rzucany mu nielegalny obrót dewizami wy-
nikał z tzw. wyższej koniecznością, czyli dra-
matycznego losu KUL, a nie z lekceważenia 
prawa (nielegalny obrót walutą obcą doty-
czył jedynie części posiadanych dolarów) czy 
chęci zysku (zarzut nie mógł być zasadny, 
bo rektor KUL nawet większość osobistych 
dochodów przeznaczał na utrzymanie Uczel-
ni; ponadto prawo pozwalało na listowne 
przesyłanie do Polski do 1000 dolarów). Do-
wodem na polityczny charakter sprawy jest 
przede wszystkim fakt, że sądy obydwu in-
stancji naruszyły zasadę lex retro non agit – 
prawo nie działa wstecz, bo skazały ks. Słom-
kowskiego na mocy ustawy karnej dewizo-
wej z 28 III 1952 r. za czyny popełnione przez 
niego przed wejściem tej ustawy w życie. 

Rehabiltacja prawna

Poczucie niesprawiedliwości, która spo-
tkała pierwszego powojennego rektora KUL  
ze strony władz PRL, było zawsze żywe 
w środowisko Uniwersytetu. Przekonanie to 

W Archiwum Uniwersyteckim KUL zachował 
się protokół z 20 III 1946 r. z posiedzenia 
Senatu KUL, podczas którego ks. Antoni 

Słomkowski został wybrany na rektora KUL
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Prof. dr hab. Antoni Słomkowski – rektor KUL w latach 1944-1951

– 2 VIII 1944, kilka dni po wyzwoleniu Lublina, na zebraniu u ks. prof. Józefa Kruszyńskie-
go – rektora KUL w latach 1925-1933, pełniącego wówczas funkcję wikariusza generalne-
go diecezji lubelskiej, w obecności profesorów: Leona Białkowskiego, Henryka Jakubanisa, 
Aleksandra Kossowskiego, Mieczysława Popławskiego i dra Stanisława Szczęcha, pod-
jął się organizowania Uniwersytetu i pełnienia obowiązków rektora (został p.o. rektora 
w związku z tym, że był profesorem nadzwyczajnym KUL)
– 20 III 1946, po uzyskaniu 11 II 1946 tytułu naukowego profesora zwyczajnego, został wy-
brany przez Senat KUL na rektora na lata 1946-1949
– 5 III 1949 został wybrany przez Senat KUL na drugą kadencję – 1949-1952
– 2 X 1951 zakończył urzędowanie na stanowisku rektora KUL w wyniku decyzji Senatu, 
podjętej po otrzymaniu pisma z 27 IX 1951 z Ministerstwa Oświaty w sprawie przedsta-
wienia innych kandydatów na stanowisko rektora i prorektora (na miejsce prof. Czesława 
Strzeszewskiego) w nieprzekraczalnym terminie do 4 X 1951 
– 1 IV 1952 został aresztowany w Ołtarzewie i osadzony w więzieniu mokotowskim 
w Warszawie
– 16 VI 1953 został skazany przez Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy  
na 3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności 
– 22 XII 53 wyrokiem Sądu Najwyższego został skazany na łączną karę 3 lat więzienia, utra-
tę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat
– pismem z 26 XI 1954 prokurator zawiadomił sąd o warunkowym zwolnieniu 
ks. Słomkowskiego z więzienia

należało więc udokumentować, by przywrócić 
ks. Antoniemu Słomkowskiemu dobre imię. 
Wprawdzie powszechnie wiadomo, że nigdy 
go nie utracił; przeciwnie, heroizm jego czy-
nów jest bezsprzeczny. Należy jednak zadbać 
o dokonanie rehabilitacji prawnej. Działania 
w tej sprawie Rektor KUL zainicjował w 2014 r.  
Zgodnie z ustawą z 23 II 1991 r. o uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób re-
presjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego Katolicki 
Uniwersytet Jana Pawła II jako instytucja nie 
ma uprawnień do wystąpienia z wnioskiem 
w tej sprawie, dlatego zwrócił się z proś-
bą o przygotowanie takiego wniosku do In-
stytutu Pamięci Narodowej jako podmiotu, 
któremu ustawa na to pozwala. W związ-
ku z tym na Uniwersytecie została zgroma-
dzona dokumentacja niezbędna do uzasad-
nienia wniosku o stwierdzenie nieważności 
orzeczeń prawnych odnośnie do ks. rektora 
A. Słomkowskiego. Złożyły się na nią: wyni-
ki kwerendy przeprowadzonej w Archiwum 
Uniwersyteckim KUL, ekspertyzy sprawy z za-
kresu prawa i historii, opinie 2 byłych prorek-
torów KUL, korespondencja z prokuratorami 
Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu i z władzami Instytutu 
Pamięci Narodowej w Lublinie i Warszawie 
oraz protokoły spotkań dotyczących tej kwe-
stii z władzami Komisji i IPN. 

Wszystkie znane dotąd archiwalia świad-
czyły o tym, że represje w stosunku do  
ks. Słomkowskiego miały podłoże ideologicz-
ne, zaś dokumenty odnalezione w zasobach 
IPN w Warszawie i Lublinie podczas kweren-
dy przeprowadzonej w związku z podjęciem 
działań mających na celu prawną rehabili-
tację ks. rektora zdecydowanie potwierdza-
ją tę tezę. Dowodzą, że akcja wymierzona 
w ks. Słomkowskiego została zaplanowa-
na na najwyższych szczeblach Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego i miała na ce-
lu zniesławienie go, odsunięcie od władzy 
i pozbawienie wolności, by wyeliminować go 
z życia społecznego. W sprawę zaangażowa-
na była sama dyrektor Departamentu V MBP 
płk Julia Brystigier (znana jako Krwawa Lu-
na), co udało się ustalić dzięki odnalezieniu 
sporządzonego przez nią wniosku o zezwo-
lenie na aresztowanie ks. Słomkowskiego 
– pismo, skierowane do wiceministra MBP  
gen. Romana Romkowskiego, zawiera jej 
drobiazgowe wskazówki odnośnie do sposo-
bu prowadzenia śledztwa. 

Ekspertyzy prawne, przygotowane dla 
potrzeb wystąpienia z wnioskiem o uzna-
nie za nieważne orzeczeń w odniesieniu do 
ks. rektora Słomkowskiego, wskazują, że są-
dy obydwu instancji nie uwzględniły w je-
go sprawie wielu okoliczności łagodzących 
i nie zastosowały kilku ustaw (np. ustawy 

z 2 VI 1947 r., zawierającej zapis o niespraw-
dzaniu pochodzenia środków pieniężnych 
przeznaczonych na odbudowę gospodarczą 
kraju), co pozwoliłoby na uniewinnienie czy 
niekaranie rektora KUL. Poświadcza to jed-
noznacznie, że sędziowie prowadzili sprawę 
i wydali wyrok zgodnie z wytycznymi na-
rzuconymi im przez komunistyczną władzę, 
która potrzebowała tylko pretekstu do ska-
zania człowieka uważanego za wroga ide-
ologicznego, bo reprezentującego chrześci-
jański system wartości i instytucję Kościoła 
katolickiego. 

Rezultatem wszystkich działań podejmo-
wanych od roku 2014 w sprawie prawnej 
rehabilitacji ks. Antoniego Słomkowskiego 
była decyzja, o której podczas konferencji 
prasowej w dniu 26 VI 2017 r. poinformo-
wali prezes IPN Jarosław Szarek i dyrektor 
Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu prokurator Andrzej 
Pozorski: wyniki kwerendy archiwalnej prze-
prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodo-
wej pozwalają na skierowanie do sądu for-
malnego wniosku o unieważnienie dotych-
czasowych orzeczeń prawnych dotyczących 
ks. Antoniego Słomkowskiego. To ważna in-
formacja, bo oznacza podjęcie działań, któ-
re z pewnością, wcześniej czy później, będą 
skutkowały oficjalną rehabilitacją naszego 
pierwszego powojennego rektora. 
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Profesorowie 
odznaczeni Krzyżami 
Zasługi: Alina Rynio, 

Franciszka Wawro, 
Piotr Zakrzewski
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Perspektywy 2017 

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 
2017 wskazał te najwyżej ocenione spośród 
68 prowadzonych na polskich uczelniach 
(w tym roku w zestawieniu nie uwzględnio-
no jeszcze kierunków artystycznych). Jest 
wśród nich także kilka kierunków z KUL. Po 
raz czwarty z rzędu I miejsce zajęła teolo-
gia, zaś w pierwszej dziesiątce znalazły się: 
filozofia – IV miejsce, filologia polska – VI, 
pedagogika specjalna – VII, socjologia – VIII, 
administracja, psychologia i pedagogika – IX. 

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 
2017 w kategorii: uniwersytety KUL zajął IX 
miejsce, poprawiając swoją pozycję o jeden 
stopień w stosunku do ubiegłego roku. 

Odznaczenia państwowe  

Ks. prof. Zygmunt Zieliński, emerytowany 
profesor Wydziału Teologii, został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, którym został udekorowany przez 
wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka 
po Mszy św. odprawionej 9 VI 2017 r. w ko-
ściele Świętej Rodziny z okazji 30-lecia wizy-
ty Jana Pawła II w Lublinie.

Za zasługi w działalności na rzecz roz-
woju nauki odznaczeni zostali: kierownik 
Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej dr hab. 
Alina Rynio, prof. KUL oraz dr hab. Francisz-
ka Wawro, prof. KUL z Katedry Pedagogiki 
Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej – Zło-
tym Krzyżem Zasługi, a kierownik II Katedry 
Prawa Cywilnego dr hab. Piotr Zakrzewski, 
prof. KUL – Brązowym Krzyżem Zasługi. De-
koracji dokonał wojewoda lubelski Przemy-
sław Czarnek podczas posiedzenia Senatu 
KUL w dniu 22 VI 2017 r.  

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, 
kierownik Katedry Metafizyki, otrzymał Złoty 

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nada-
ny przez ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Uroczystość odznaczenia miała miejsce  
12 VI 2017 r. na Zamku Lubelskim, w ramach 
konferencji naukowej „Lublin: 700 lat chrze-
ścijańskiej kultury”. W imieniu ministra deko-
racji dokonali poseł Elżbieta Kruk i wojewoda 
lubelski Przemysław Czarnek.

Nagroda Prezesa Rady 
Ministrów

Ks. dr Marcin Ferdynus otrzymał Nagro-
dę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą 
się rozprawę doktorską. Nagrodzona praca 
pt. Przedłużanie życia jako problem moralny 
(Tarnów 2017) została napisana pod kierun-
kiem s. prof. dr hab. Barbary Chyrowicz, kie-
rownik Katedry Etyki Szczegółowej. 

Nominacje pracowników

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL,  
kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji, zo-
stał mianowany członkiem Kolegium Naj-
wyższej Izby Kontroli na 3-letnią kadencję. 
Akt nominacji odebrał 15 V 2017 r. z rąk mar-
szałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL,  
dyrektor Instytutu Ekumenicznego, został 
powołany przez przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan 
kard. Kurta Kocha w skład komisji prowa-
dzącej dialog katolicko-baptystyczny. 

Ks. dr Mirosław Chmielewski z Katedry 
Współczesnych Form Przekazu Wiary został 
wybrany na konsultora  Rady ds. Środków 
Społecznego Przekazu w czasie 376. zebra-
nia planarnego Konferencji Episkopatu Pol-
ski, odbywającego się w dniach 6-7 VI 2017 r.  
w Zakopanem.

Dr Aleksandra Borowicz z Instytu-
tu Pedagogiki została powołana w dniu 
31 V 2017 r. przez minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską, 
na wniosek pełnomocnika rządu ds. osób 

niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewi-
cza, na członka Polskiej Rady Języka Migo-
wego II kadencji. Rada jest organem dorad-
czym ministra, a zarazem forum współpracy 
na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszą-
cych przedstawicieli organów administracji 
rządowej, samorządu terytorialnego i orga-
nizacji pozarządowych.

Dr Marta Buk-Cegiełka z Instytutu Pe-
dagogiki została ekspertem w zespole do 
spraw opracowania modelowych progra-
mów kształcenia nauczycieli w szkołach 
wyższych w ramach projektu pozakonkur-
sowego PO WER „Opracowanie modelo-
wych programów kształcenia nauczycieli”, 
realizowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.  

Konkursy NCN

W 12. edycji konkursów OPUS, PRE-
LUDIUM i SONATA Narodowego Centrum 
Nauki dofinansowanie otrzymało 5 gran-
tów naukowo-badawczych przygotowanych 
przez pracowników KUL.

 W konkursie OPUS, w którym o środ-
ki na finansowanie badań naukowych mo-
gą aplikować wszyscy naukowcy, dofinan-
sowanie otrzymały 3 projekty: „Skarga na 
wyrok sądu odwoławczego jako instrument 
przyspieszenia postępowania karnego i re-
dukowania 'kasatoryjności' postępowania 
odwoławczego”, kierownik dr hab. Małgo-
rzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL z Instytu-
tu Prawa; „Działania prospołeczne i zasoby 
osobiste. Badania podłużne”, kierownik dr 
hab. Mariola Łaguna, prof. KUL z Instytu-
tu Psychologii; „Perspektywa temporalna 
rodziców a doświadczanie przez dzieci bó-
lu pooperacyjnego i zachowanie dzieci po 
operacji”, kierownik dr hab. Małgorzata So-
bol-Kwapińska z Instytutu Psychologii.

W konkursie SONATA, adresowanym do 
osób ze stopniem naukowym doktora, uzy-
skanym do 7 lat przed rokiem wystąpienia 
z wnioskiem, do finansowanie został wybra-
ny projekt „Zarządzanie bezpieczeństwem 
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Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
dla ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka  
(fot. Ireneusz Marciszuk)

Nominacja do Kolegium NIK  
dla ks. dra hab. Włodzimierza Brońskiego, 
prof. KUL (fot. Marek Brzeziński/NIK)

Uroczystość podpisania listu intencyjnego 
w sprawie utworzenia Polskiego Centrum 
Prawa Kosmicznego – dr hab. Wojciech 
Staszewski z KUL i dr hab. Katarzyna 
Myszona-Kostrzewa, prof. UW  
(fot. Wydział Prawa i Administracji UW)
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w prawie i polityce azylowej i powrotowej 
Unii Europejskiej w obliczu kryzysu mi-
gracyjnego”, dr Anna Kosińska z Instytutu 
Europeistyki.

W konkursie PRELUDIUM, skierowanym 
do młodych badaczy bez stopnia naukowe-
go doktora, dofinansowanie dostał projekt 
„O społeczno-kulturowym uwikłaniu po-
tocznych teorii umysłu. Dyskusja o grani-
cach uniwersalności i powszechności po-
jęć i atrybucji mentalnych”, Robert Mirski, 
opiekun naukowy dr hab. Arkadiusz Gut, 
prof. KUL z Instytutu Filozofii.

Dofinansowanie 
działalności 
upowszechniającej naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w ramach działalności upowszech-
niającej naukę (DUN) zakwalifikowało do 
finansowania w roku 2017 zadanie z tego 
zakresu realizowane przez KUL: Lubelski Fe-
stiwal Nauki 2017 „Nauka – między tradycją 
a współczesnością”. 

Nominacje studentów

Tomasz Tokarski – przewodniczący 
Uczelnianego Samorządu Studentów KUL 
i Parlamentu Studentów Rzeczypospoli-
tej Polskiej Zarządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2017 r.  
zmieniającym zarządzenie w sprawie po-
wołania zespołu doradczego – Rady Naro-
dowego Kongresu Nauki został powołany 
w skład Rady NKN na okres do 31 XII 2017 r.

Marcin Karol Bubicz – student ekonomii 
został wybrany jako jeden z 11 polskich stu-
dentów na ambasadora karier Unii Europej-
skiej na rok akademicki 2017/2018. Po odby-
ciu szkolenia w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych i – jako jeden z dwóch kandydatów 
na zaproszenie Europejskiego Urzędu Dobo-
ru Kadr – szkolenia w Brukseli będzie zajmo-
wał się promowaniem w Lublinie możliwości 
odbywania praktyk i staży oraz zatrudnienia 
w organizacjach i instytucjach UE.

Polskie Centrum Prawa 
Kosmicznego

29 V 2017 r. na Uniwersytecie Warszaw-
skim odbyła się uroczystość podpisania listu 
intencyjnego w sprawie powołania Polskiego 

Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfre-
da Lachsa. Została ona zorganizowana w 50. 
rocznicę zawarcia i wejścia w życie układu ko-
smicznego. Głównym celem powstania Cen-
trum jest stworzenie forum wymiany myśli 
w zakresie prawa kosmicznego oraz organizo-
wanie badań naukowych i przedsięwzięć po-
pularyzujących tę dziedzinę. Dokument pod-
pisali przedstawiciele ministerstw, ośrodków 
naukowych i uczelni wyższych. W imieniu kie-
rownika Katedry Prawa Międzynarodowego 
i Amerykańskiego Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji KUL list podpisał 
dr hab. Wojciech Staszewski. 

Konkurs „Państwa 
i Prawa”

Dr Paweł Widerski otrzymał II nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie zorganizowa-
nym przez pismo „Państwo i Prawo”, organ 
Komitetu Nauk Prawnych PAN, na najlep-
sze prace habilitacyjne i doktorskie z dzie-
dziny nauk prawnych. Jego rozprawa doktor-
ska pt. Istota pełnomocnictwa w prawie pol-
skim została przygotowana pod kierunkiem  
dra hab. Jacka Widły, prof. KUL, kierownika 
Katedry Międzynarodowego i Europejskiego 
Prawa Prywatnego. Laureaci konkursu ode-
brali nagrody z rąk sędziego Sądu Najwyższe-
go i redaktora naczelnego „Państwa i Prawa” 
prof. Andrzeja Wróbla podczas uroczystości, 
która została zorganizowana 26 VI 2017 r.  
w Pałacu Staszica w Warszawie.  

Konkurs języka chińskiego

Studentki sinologii Beata Fijołek (za taniec 
z wachlarzem) i Urszula Gancarczyk (za taniec 
z mieczem) otrzymały wyróżnienia w konkur-
sie „Most do języka chińskiego". Obejmował 
on wypowiedź na temat „Marzenie oświe-
tla przyszłość”, odpowiedzi na pytania spraw-
dzające wiedzę o Chinach i pokaz związany 
z kulturą chińską. Była to 16. polska edycja 
światowego konkursu dla studentów, dla któ-
rych język chiński nie jest językiem ojczystym. 
Głównym organizatorem całego wydarzenia 
jest Hanban (Biuro Międzynarodowej Promo-
cji Języka Chińskiego). Edycja polska odbyła 
się 25 V 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim. 
Opiekę merytoryczną nad przygotowania-
mi studentek KUL sprawował między innymi 
Jianhua Yang z Katedry Sinologii KUL.

 ▲opracowała M.K.
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Granty naukowo-badawcze

Narodowe Centrum Nauki po raz piąty 
rozstrzygnęło konkurs ETIUDA, finansujący 
stypendia doktoranckie oraz staż w wybra-
nym zagranicznym ośrodku naukowym. Lau-
reatem reprezentującym nasz Uniwersytet 
została Marta Ratomska z Katedry Psycholo-
gii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Spo-
łecznych. Jej grant pt. „Wpływ przewidywal-
nej częstości i kolejności ekspozycji bodźców 
wzrokowych na orientację uwagi. Badania 
okulograficzne i ERP” uzyskał dofinansowa-
nie w kwocie blisko 150 000 zł.

Po raz trzynasty w NCN został rozstrzy-
gnięty konkurs SONATA, skierowany do pra-
cowników naukowych do 7 lat po uzyska-
niu stopnia doktora. Grant pt. „Nowe stra-
tegie w terapii nowotworów – bionieorga-
niczne koniugaty cytostatyków i klasterów 
boru”, złożony przez Instytut Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirsz-
felda Polskiej Akademii Nauk w konsorcjum 
między innymi z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II, otrzymał dofinan-
sowanie w kwocie 759 980 zł, z czego na 
zadanie przewidziane dla KUL zaplanowa-
no 102 830 zł. Kierownikiem części nauko-
wej realizowanej przez nasz Uniwersytet jest 
dr Maciej Masłyk z Katedry Biologii Mole-
kularnej na Wydziale Biotechnologii i Nauk 
o Środowisku.

W konkursie MINIATURA, finansującym 
pojedyncze działania naukowe nieprzekra-
czające kwoty 50 000 zł, nasz Uniwersytet 
dzięki aktywności niżej wymienionych pra-
cowników naukowych otrzymał dofinanso-
wanie 7 grantów:

MICHAŁ BUDZYŃSKI
kierownik Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Nowe projekty i granty 
naukowo-badawcze

 – dr Magdalena Szubielska, Katedra Psy-
chologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk 
Społecznych, projekt „Zdolność majoryza-
cji wyobrażeniowej u osób niewidomych od 
urodzenia i widzących w różnym wieku” (po-
zyskana kwota 49 500 zł);

 – dr Robert Tabaszewski, Katedra Praw 
Człowieka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji, projekt „Zdrowie jako 
przesłanka warunkująca sprawowanie naj-
wyższych funkcji i urzędów publicznych”  
(16 413 zł);

 – ks. dr Tomasz Bąk, Katedra Filologii 
Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej, 
Wydział Teologii, projekt „Edycja krytyczna 
i analiza filologiczna pierwszego rozdziału 
Deutero-Izajasza (Iz 40) na podstawie koptyj-
skiego manuskryptu sa 52 (M 568) w świetle 
innych rękopisów koptyjskich” (7726 zł);

 – dr Wojciech Guz, Katedra Współcze-
snego Języka Angielskiego, Wydział Nauk 
Humanistycznych, projekt „Niekanoniczne 
funkcje spójnika 'że' w zdaniach podrzędnie 
złożonych konwersacyjnej odmiany polszczy-
zny” (11 368 zł);

 – dr Maciej Masłyk, Katedra Biologii Mo-
lekularnej, Wydział Biotechnologii i Nauk 
o Środowisku, projekt „Wpływ benzymida-
zoli na aktywność kinazy Rio1 w komórkach 
nowotworowych” (37 290 zł);

 – dr Konrad Kubiński, Katedra Biologii 
Molekularnej, Wydział Biotechnologii i Na-
uk o Środowisku, projekt „Wpływ wyciszenia 
ekspresji genu kodującego nietypową kina-
zę białkową Rio1 na morfogenezę drożdżaka 
Candida albicans” (42 900 zł);

 – dr Dorota Mącik, Katedra Psycholo-
gii Klinicznej, Wydział Nauk Społecznych, 

projekt „Empiryczna weryfikacja teorii wcze-
snych nieadaptacyjnych schematów Jeffreya 
Younga w aspekcie ich wpływu na funkcjo-
nowanie psychospołeczne dorosłych. Bada-
nia pilotażowe osób zdrowych i z wybranych 
grup klinicznych” (26 609 zł).

Warto podkreślić, że naukowcy Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
otrzymują nie tylko granty NCN. W konkur-
sie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go – Narodowy Program Rozwoju Humani-
styki czterech pracowników naukowych po-
zyskało znaczące kwoty. 

W module „Dziedzictwo narodowe” byli 
to prof. dr hab. Henryk Antoni Gapski, dyrek-
tor Ośrodka Badań nad Geografią Historycz-
ną Kościoła w Polsce (Wydział Nauk Huma-
nistycznych), który otrzymał 1 845 660 zł na 
realizację projektu „Atlas klasztorów w Pol-
sce X-XXI w.”, oraz dr hab. Jacek Jan Gołę-
biowski, prof. KUL, dyrektor Ośrodka Badań 
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 
(Wydział Nauk Humanistycznych), który uzy-
skał kwotę 1 073 960 zł na realizację grantu 
pt. „Polish Cathedrals – polskie dziedzictwo 
religijne, kulturowe, społeczne i materialne 
w Stanach Zjednoczonych. Leksykon”.

W tym samym programie, w modu-
le „Uniwersalia” 2.1, dr Edyta Chlebowska 
z Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana 
Norwida (Wydział Nauk Humanistycznych) 
pozyskała najwyższą w tej edycji konkur-
su kwotę 718 548 zł na realizację projektu 
„Tłumaczenie na język angielski i publika-
cja w serii "Polish Studies – Transdisciplina-
ry Perspectives" (wydawnictwo Peter Lang) 
monografii pt. "Norwidianum. Studia o Nor-
widzie" pod redakcją Edyty Chlebowskiej 

Ponad 13 mln zł pozyskał KUL w miesiącach 
wakacyjnych na realizację 19 grantów naukowo- 
-badawczych, projektów dla studentów oraz projektów 
międzynarodowych w ramach konkursów Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
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i Agaty Brajerskiej-Mazur (t. 1-4)”. W modu-
le „Uniwersalia” 2.2 kwotę 301 681 zł otrzy-
mał dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL z Ka-
tedry Historii Starożytnej i Bizantyjskiej (Wy-
dział Nauk Humanistycznych). Tytuł projek-
tu, który uzyskał dofinansowanie, to „Teksty 
ugaryckie – przekład i komentarz”.

W przygotowaniu wszystkich wymienio-
nych grantów aktywny udział brali również 
pracownicy Sekcji Obsługi Badań i Krajo-
wych Projektów Naukowych DOBRU KUL.

Projekty dla studentów 
i nie tylko

Duże sukcesy w okresie wakacji osiągnęli 
również pracownicy Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy przy-
gotowali projekty finansowane z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Sta-
że zawodowe, studia doktoranckie, szkole-
nia dla pracowników wymiaru sprawiedli-
wości należą do działań, które będą w naj-
bliższych latach realizowane na KUL dzięki 
pozyskanym środkom unijnym.

„Studia nad pracą ludzką” – to tytuł pro-
jektu interdyscyplinarnych studiów dokto-
ranckich o wartości blisko 2 mln zł. Dotacja 
zostanie udzielona przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju i posłuży do sfinansowania 
niestacjonarnych studiów doktoranckich na 
Wydziale Nauk Społecznych, obejmujących 
pedagogikę, psychologię i socjologię. Je-
go uczestnicy między innymi wezmą udział 
w zajęciach prowadzonych przez profeso-
rów zagranicznych i w konferencjach, zreali-
zują prace naukowe i przygotują publikacje 
naukowe. Projekt opracowany został przez 

zespół: dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL,  
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL (In-
stytut Psychologii KUL), dr hab. Ewa  
Domagała-Zyśk, prof. KUL, ks. prof. dr  
hab. Marian Nowak (Instytut Pedagogi- 
ki KUL), ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL 
(Instytut Socjologii KUL) przy współudziale 
pracowników Sekcji Funduszy Strukturalnych.

Wybór kolejnych czterech projektów sta-
żowych o wartości dofinansowania ponad 
6,6 mln zł w NCBiR jest następnym sukce-
sem KUL w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój.

Zwycięskie projekty oferują ponad 550 
studentom KUL staże zawodowe. Jest to nie 
tylko świetna okazja do wykazania się i zdo-
bycia nowych umiejętności, ale także do-
skonały start do przyszłej kariery. Podczas 
staży studenci będą mieli dostęp do zaso-
bów wiedzy przedsiębiorstwa lub organi-
zacji oraz możliwość uczenia się od najlep-
szych. W poprzednich edycjach dzięki ofer-
cie Uniwersytetu licznej grupie studentów 
udało się podjąć zatrudnienie oraz dostać 
na aplikacje w firmach, gdzie odbywali sta-
że. Projekty zostały przygotowane i złożo-
ne w terminie dzięki zaangażowaniu pra-
cowników Sekcji Funduszy Strukturalnych 
oraz niżej wymienionych pracowników 
naukowo-dydaktycznych:

 – projekt „Law in Action: Staż dla studen-
tów Wydziału Prawa II edycja” przygotowali 
pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydzia-
łu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL dr Zuzanna Gądzik oraz Kamil Golema; 
wsparciem zostanie objętych 229 studentów;

 – projekt „Dziennikarz na sta-
żu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
KUL” został przygotowany przez pracowni-
ka naukowo-dydaktycznego Wydziału Nauk 
Społecznych dra Wojciecha Wcisła i obejmu-
je 78 studentów;

 – projekt „Staż dla studenta kierunku 
administracja KUL – start do dobrej pracy. 
II edycja” został opracowany przez pracow-
ników naukowo-dydaktycznych z Wydzia-
łu Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji: dr hab. Magdalenę Pyter, prof. KUL,  
dr hab. Annę Haładyj oraz Beatę Ziębę, 
a skorzysta z niego 84 studentów;

 – projekt „Wysokiej Jakości Staże klu-
czem do kariery studentów WNH KUL –  
II edycja” przygotował pracownik naukowo-
-dydaktyczny Wydziału Nauk Humanistycz-
nych Artur Truszkowski pod kierunkiem  
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej  
dr hab. Małgorzaty Nowak-Barcińskiej; pro-
jekt ten obejmie 167 studentów.

Dofinansowanie otrzymał też projekt  
dr Anety Biały z Instytutu Prawa (Wydział 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administra-
cji), przygotowany we współpracy z Sek-
cją Projektów Międzynarodowych DOBRU 
KUL, zatytułowany „Skuteczne kierowanie 
spraw gospodarczych do mediacji”. Jest 
on współfinansowany przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości w ramach PO WER 2014-
2020. Celem projektu, skierowanego do 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
jest podniesienie ich wiedzy i umiejętno-
ści niezbędnych do efektywnego kierowa-
nia spraw gospodarczych do mediacji. Na 
opracowanie programu, przeprowadzenie 
szkoleń i przygotowanie publikacji zespół 
projektu pozyskał ponad 325 000 zł.

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI  lipiec-październik 2017 | Nr 4-5 (168-169)

33



DR ROBERT TABASZEWSKI
Instytut Prawa

Prawa człowieka  
a nowe technologie 
31 V 2017 r. odbyło się I Europejskie Forum Praw 
Człowieka i Prawa Humanitarnego. Jego tematyka 
została zainspirowana nauczaniem papieża Franciszka. 
Podkreśla on, że obecny wiek cyfrowy stanowi 
wyzwanie, któremu można sprostać tylko dzięki 
rozumnemu i godziwemu wykorzystaniu innowacji, tak 
aby jak najwierniej urzeczywistnić ideę sprawiedliwości 
społecznej. 

K atedra Praw Człowieka na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-

stracji, kierowana przez ks. dra hab. Krzyszto-
fa Orzeszynę, prof. KUL, od wielu lat prowa-
dzi badania z zakresu praw człowieka i pra-
wa nowych technologii. W związku z tym 
jej pracownicy nawiązali kontakty z naukow-
cami z wydziału prawa Uniwersytetu Aldo 
Moro w Bari we Włoszech, jednego z wiodą-
cych ośrodków naukowych zajmujących się 
tą problematyką. Pozwoliło to na opraco-
wanie przedmiotu dyskusji na I Europejskim 
Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitar-
nego, inicjatywie naukowo-badawczej o za-
sięgu międzynarodowym, pod honorowym 
patronatem sekretarza generalnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski bpa Artura Miziń-
skiego. Wydarzenie przybrało postać forum, 
a więc miejsca przekazywania i swobodnej 
wymiany poglądów oraz debaty naukowej, 
jego zaś  celem stało się przedstawienie ak-
tualnych problemów analizowanych w na-
uce praw człowieka na świecie. Ponieważ 
ma ono mieć charakter cykliczny, to jego ko-
lejne edycje będą stanowić próbę rozwiąza-
nia poszczególnych problemów w skutecz-
nej realizacji praw człowieka. Tegoroczne-
mu forum towarzyszyła prezentacja książki  
prof. Michele Indellicato Etica della persona 
e diritti umani: la prospettiva del personali-
smo polacco.

Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem 
w polskim i zagranicznym środowisku na-
ukowym. Prezentacje na tegorocznym forum 
zostały poświęcone problematyce synergii 
rozwoju technologicznego i praw człowieka 
oraz zapobieganiu degradacji paradygmatu 
godności. Choć wydawałoby się, że te te-
maty nie są styczne, to jednak wystąpienia 
prelegentów pokazały, że głęboko się one 
przenikają. Technologie nie powinny służyć 
łamaniu praw człowieka, ani im zagrażać. 

Obecnie nowoczesne technologie stano-
wią priorytetowe wyzwanie dla prawa mię-
dzynarodowego w zakresie praw człowieka. 
Niejednokrotnie ratują życie czy stwarza-
ją szansę na jego przedłużenie, w tym na 

Prof. Ferdinando Parente i prof. Michele 
Indellicato byli prelegentami sesji „Degradacja 
paradygmatu godności”

poprawę jakości ludzkiej egzystencji. Ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom wyklu-
czonym i niepełnosprawnym. Umożliwiają wielu ludziom systematyczne podnoszenie kwa-
lifikacji. Pozwalają w sposób bardziej operatywny korzystać z instrumentów finansowych. 
Ułatwiają również komunikację i bezpośrednio wpływają na relacje z innymi ludźmi.

Z drugiej jednak strony człowiek jest coraz bardziej bezradny w obliczu nowych tech-
nologii. W związku z rozwojem usług informatycznych pojawiają się nowe kategorie pod-
miotów uprzywilejowanych, a więc osób, które mając dostęp do internetu i oferowanych 
w nim usług, potrafią z niego wydatnie korzystać i mają w ten sposób przewagę nad oso-
bami cyfrowo wykluczonymi. Postęp w nauce umożliwia również budowanie systemów in-
formatycznych służących masowemu nadzorowi, gromadzących informacje z komputerów 
i telefonów komórkowych bez wiedzy i zgody użytkownika, czemu przeciwdziałać powinny 
władze krajowe.

W raporcie Rady Praw Człowieka ONZ z 2016 r. wskazano, że nowoczesne technologie 
stają się pomocnym narzędziem jednostki w walce z nieprawidłowościami aparatu pań-
stwa. Dostęp do internetu i nowoczesnych technologii dał obrońcom praw człowieka do-
skonały instrument dokumentowania i udostępniania informacji o potencjalnych nawet 
naruszeniach tych praw. Ważne jest, aby tworzone technologie nie stawały się systemami 
inwigilacji naruszającymi prawa człowieka, na co trzeba zwracać szczególną uwagę w kra-
jach, gdzie istnieje poważne ryzyko w tym zakresie. W raporcie Specjalnego Sprawozdawcy 
ONZ z 2016 r. uznano, że nowe technologie stanowią wyzwanie dla systemu ONZ i innych 
organizacji międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka. Dlatego też konieczne 
są regulacje prawa nowych technologii. Należy to uczynić po to, aby nie działały one na 
szkodę jednostek. 

W sesji „Konieczność synergii rozwoju technologicznego i praw człowieka” uczestniczyli między 
innymi (od lewej): dr Michał Skwarzyński, dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, dr Jan Podkowik,  
dr Robert Tabaszewski
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K azimierz Dolny od lat cieszy się opi-
nią miejsca o wyjątkowej atmosferze. 

Zazwyczaj myślimy o nim jako o siedlisku 
artystów, atrakcji turystycznej, jednak jego 
atmosfera sprzyja także debatom środowi-
ska akademickiego. 25 i 26 maja odbyła się 
tam Ogólnopolska Konferencja Retoryczna 
pt. „Retoryka jako narzędzie doskonalenia 
relacji interpersonalnych”, zorganizowa-
na przez Katedrę Retoryki i Koło Naukowe 
Studentów Retoryki Stosowanej. W kazi-
mierzowskiej Rajchertówce – Domu Pracy 
Twórczej KUL spotkali się studenci, dokto-
ranci i wykładowcy naszego Uniwersytetu 
oraz goście związani ze środowiskiem re-
toryki stosowanej KUL z Wydziału Filozofii. 
Dwudniowy program spotkania obejmował 
zagadnienia oscylujące wokół praktyczne-
go zastosowania retoryki na wielu polach 
i w różnych typach dyskursów. Nie zabra-
kło też chwili na wytchnienie i podziwianie 
urzekających nadwiślańskich krajobrazów 
i zabytkowej architektury miasta.

Na konferencji poruszono wiele wątków 
związanych z rolą retoryki w kreowaniu re-
lacji międzyludzkich i w komunikacji – od 
przedstawienia, w jaki sposób retorykę wy-
korzystuje się w pracy terapeuty (Aneta Gra-
bowska, doktorantka KUL), poprzez refleksję 
nad różnicami w komunikacji płci (Martyna 
Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie) i rozważania nad etymologią wybra-
nych wyrazów (Kinga Olszewska, KUL/UW) 
po analizę aspektu retorycznego sporów 
bioetycznych w dyskursie publicznym (Ma-
riusz Markiewicz, UJ).

Pierwsza sesja została zdominowana 
przez rolę retoryki w biznesie. Tematykę 
podjęli między innymi dr Joanna Kiereś-Łach 
(Polskie Towarzystwo Retoryczne), która za-
prezentowała podstawowe schematy kon-
wersacyjne w kontaktach biznesowych, oraz 
Paweł Ciszek (KUL), prezentujący zasady bu-
dowania marki w mediach społecznościo-
wych. Duże zainteresowanie wzbudziło tak-
że wystąpienie Kai Kudły (doktorantka KUL), 
która na przykładzie lubelskiej edycji Startup 
Weekend mówiła o znaczeniu umiejętności 
oratorskich w prezentacjach biznesowych. 

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA
doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej

Oratorów, których rozsławiły ich wybitne umiejętności 
krasomówcze, można by wymienić wielu. Sztuka 
pięknego, a zarazem perswazyjnego mówienia jest 
cennym atutem, przydatnym czy wręcz niezbędnym  
w wielu sferach życia.

Mówić jak...

Po zakończeniu pierwszej części obrad 
prelegenci i słuchacze udali się na spacer 
na rynek kazimierski, by chłonąć wyjątko-
wą atmosferę tego miejsca, a także skoszto-
wać lokalnych przysmaków. Podczas spaceru 
z zapałem hołdowano tradycjom perypate-
tyckim. Zwieńczeniem pierwszego dnia było 
ognisko, podczas którego niemal do świtu 
wybrzmiewały echa kuluarowych dyskusji na 
temat wysłuchanych referatów.

Dzień drugi rozpoczął panel dyskusyj-
ny pt. „Retoryka a dziennikarstwo”. Wzięli 
w nim udział: dr Magdalena Smoleń-Waw-
rzusiszyn (KUL), dr hab. Paweł Gondek (KUL) 
oraz dr Tomasz Rakowski (WSPA w Lublinie), 
którzy dyskutowali nad jakością współcze-
snych przekazów medialnych oraz nad ich 
aspektem retorycznym. Po zakończeniu pa-
nelu w kolejnych wystąpieniach poruszo-
no kwestię myślenia wizualnego (Elżbieta 
Kiergiet-Szkutnik, absolwentka KUL), języka 
sztucznej inteligencji (Łukasz Sarowski, dok-
torant KUL) oraz perswazji w tytułach tek-
stów popularnonaukowych (Aleksandra Ko-
złowska, doktorantka KUL).

Ostatnim, najbardziej wyczekiwanym 
punktem spotkania w Kazimierzu była de-
bata oksfordzka, przygotowana przez stu-
dentów. Biorące w niej udział zespoły (skła-
dające się częściowo z uczestników Akade-
mickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordz-
kich) podjęły kwestię, czy dopuszczalne jest 
kłamstwo w obronie wartości. Nie zabrakło 

emocji, oczywiście pozytywnych. Studen-
ci dali znakomity popis szermierki na argu-
menty, przy okazji prezentując szerszej pu-
bliczności ideę i przebieg debaty w stylu 
oksfordzkim.

Banałem wydaje się stwierdzenie, że 
sztuka przemawiania ma kluczowe znacze-
nie w naszym życiu – od tego, w jaki sposób 
zaprezentujemy siebie i swoje stanowisko, 
zależy, czy uzyskamy poparcie. W przypadku 
ludzi biznesu – czy zainteresujemy swoim 
projektem inwestorów i uzyskamy fundu-
sze, w przypadku naukowców – czy przed-
stawimy wyniki badań w zrozumiały sposób. 
Także w codziennej komunikacji ważne jest, 
żeby wyrażać się precyzyjnie i dzięki temu 
unikać nieporozumień. Okazuje się też, że 
wystąpienie przed publicznością dla wielu 
osób stanowi nie lada wyzwanie i że nielicz-
ni potrafią prawidłowo przygotować i wy-
głosić nawet krótką prezentację. Pomimo 
dużego zapotrzebowania brakuje możliwo-
ści rozwijania tych umiejętności. Trudno 
znaleźć kursy czy szkolenia oferujące przy-
gotowanie retoryczne, umożliwiające opa-
nowanie podstawowych zasad dobrej pre-
zentacji i skutecznego przekonywania. Jak 
zgodnie przyznali uczestnicy konferencji, ta 
luka stanowi szansę dla absolwentów reto-
ryki, którzy w ramach swoich studiów nie 
tylko sami zdobywają wspomniane kompe-
tencje, ale również uczą się, jak tę wiedzę 
przekazywać innym.

W debacie 
oksfordzkiej 

uczestniczyli 
między innymi 

studenci  
(od lewej):  

Iga Bednarz,  
Emil Janczak, 

Dawid Czarkowski, 
Paulina 

Światłowska, 
Joanna Gruszka  

i Piotr 
Miklaszewski  

(fot. Adrianna 
Zych)
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Oliwa i ozon

Obecnie ozonowana oliwa z oliwek jest 
najszybciej rozwijającą się metodą terapii 
ozonowej. Czym ona jest i czym sobie zasłu-
żyła, by o niej pisać? Ozonowana oliwa, jak 
sama nazwa wskazuje, to oliwa połączona 
z ozonem. 

Oliwa, oleista substancja o słomkowym 
kolorze, produkowana z różnych podgatun-
ków drzew oliwnych, stosowana była już 
w starożytności jako kosmetyk czy lekarstwo, 
a nawet jako baza do produkcji perfum. Co 
ciekawe, stanowiła tak bardzo ceniony przez 
ludy starożytne produkt, że w cywilizacji 
minojskiej używano jej nawet jako waluty. 
Od wieków wiedziano, że stosowanie oliwy 
z oliwek odmładza skórę, wzmacnia orga-
nizm, poprawia wygląd włosów czy paznokci 
oraz opóźnia proces starzenia skóry. Dzisiaj 
wiemy, że jest tak za sprawą witaminy A i E 
oraz przeciwutleniaczy, które zawiera. 

A czym jest ozon? To gaz składający się z 3 
atomów tlenu, występujący naturalnie w at-
mosferze, pochłaniający promienie ultrafiole-
towe. Promienie, które są szkodliwe dla nasze-
go organizmu i które powodują, że nasza skóra 
się starzeje. Jest bardzo ważny, gdyż dzięki te-
mu, że pochłania promienie słoneczne, umoż-
liwia życie na ziemi. Jeśli chcemy poczuć za-
pach ozonu, wystarczy wyjść z budynku po bu-
rzy. Wtedy czuje się wyjątkową świeżość, którą 
zapewnia właśnie obecność ozonu. Ozon jest 
niestabilną cząsteczką i szybko się rozpada na 
tlen, który może się łączyć z innymi substan-
cjami. Ta wyjątkowa zaleta, nazywana utlenia-
niem, pozwala używać ozonu do sterylizacji 
pomieszczeń (np. szpitali, laboratoriów), na-
rzędzi medycznych, laboratoryjnych itd. Ozon 
może być dodawany do płynów stosowanych 
do mycia warzyw, owoców, ryb i mięsa w celu 
dezynfekcji i przedłużenia trwałości tych pro-
duktów. Zauważono też, że jego właściwości 
bakteriobójcze są około 50 razy skuteczniejsze 
i 3000 razy szybsze niż chloru (ze względu na 
stosunkowo krótki czas jego rozkładu ozono-
wana woda pozostaje jednak krótko aseptycz-
na, dlatego przesyłanie jej długimi rurociągami 
może powodować brak skuteczności). Ozon 
może także utleniać błony cytoplazmatycz-
ne wirusów, bakterii czy innych mikroorgani-
zmów, co prowadzi do ich śmierci.

Ozonowana oliwa

Oliwa z oliwek i ozon wykazują dobro-
czynne właściwości dla zdrowia człowieka, 
a kiedy połączy się te dwa składniki, powstaje 

KINGA PODSTAWKA
studentka biotechnologii

W Instytucie Biotechnologii prowadzone są badania 
mające na celu sprawdzanie jakości i skuteczności  
nowych preparatów mogących mieć właściwości lecznicze 
dla ludzi i zwierząt. Uczestniczą w nich także studenci, 
którzy wyniki swoich doświadczeń, realizowanych pod 
kierunkiem pracowników naukowych, prezentują podczas 
konferencji naukowych i w pracach magisterskich. Kinga 
Podstawka pod opieką dr Moniki E. Jach poddała testom 
laboratoryjnym ozonowaną oliwę z oliwek.

Ozonowana 
oliwa z oliwek

DR MONIKA ELŻBIETA JACH
Instytut Biotechnologii

produkt, który wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Dodat-
kowo ozonowana oliwa przyspiesza gojenie uszkodzonej skóry, poprawia krążenie krwi i limfy, 
przy okazji dostarczając tlen do tkanek, dzięki czemu zmniejsza stany zapalne i zastój płynów, 
który jest charakterystyczny dla cellulitu. Badania dowiodły, że używając ozonowanej oli-
wy, można oczyścić, wygładzić i poprawić koloryt skóry, a nawet ją odmłodzić. To ostatnie za 
sprawą poprawienia metabolizmu tlenu na poziomie krwinek czerwonych dzięki zwiększonej 
utylizacji glukozy, rozbijaniu kwasów tłuszczowych i aktywacji enzymów, które blokują wolne 
rodniki.  

Otrzymywanie i zastosowanie ozonowanej oliwy

Ozonowana oliwa powstaje w wyniku wypełnienia jej bąbelkami ozonu za pomocą gene-
ratora ozonu. Ozonowanie musi trwać przynajmniej 3 tygodnie. Ponieważ oliwa jest tłusz-
czem nienasyconym, ta właściwość oraz jej budowa chemiczna pozwalają na przyjęcie duże-
go stężenia ozonu. Im bardziej nasycona ozonem oliwa, tym lepsza. W wyniku ozonowania 
gotowy produkt pachnie bardzo intensywnie ozonem. Pierwszą maszyną, którą użyto do 
ozonowania oliwy, był generator ozonu stworzony przez Nikolę Teslę w 1886 r. Ten genial-
ny konstruktor i naukowiec założył firmę o nazwie Tesla Ozone Company, gdzie produkował 
ozonowaną oliwę z oliwek i jako pierwszy wprowadził ją na rynek. Ozonowana oliwa była 
stosowana przez lekarzy niemieckich już podczas I wojny światowej do przyspieszenia goje-
nia ran i schorzeń skórnych. Jeden z niemieckich lekarzy dr Albert Wolff używał preparatów 
ozonowych w terapii raka jelita grubego i raka szyjki macicy.

Ozonowaną oliwę można stosować w wielu dolegliwościach. Producenci podają, że naj-
lepiej używać jej w przypadku przewlekłych problemów skórnych, takich jak: atopowe zapa-
lenie skóry, łuszczyca, rybia łuska, wyprysk kontaktowy, do pielęgnacji skóry podrażnionej, 
z oparzeniami, odleżynami, pęcherzami, po ukąszeniach owadów, po zabiegach chirurgicz-
nych, laseroterapii, depilacji oraz profilaktycznie u osób długotrwale unieruchomionych, na-
rażonych na powstawanie odleżyn, przy podrażnieniach skóry spowodowanych działaniem 
detergentów, preparatów chemicznych, jako podłoże dla leków recepturowych i innych 
środków farmaceutycznych do stosowania na skórę, na zakwasy powstałe po wysiłku fizycz-
nym. Proces gojenia jest długi, a ozonowana oliwa przyspiesza go, wpływając na regenerację 
tkanek.  

Obecnie coraz częściej stosuje się metody leczenia wykorzystujące niezwykłe właściwości 
przeciwpasożytnicze, gojące, troficzne i bakteriobójcze oraz grzybobójcze ozonowanych pre-
paratów. Ozonoterapia wpływa odprężająco na cały organizm człowieka, w wyjątkowy spo-
sób pobudza krążenie krwi, zwiększa dopływ krwi żylnej do serca. Zabiegi ozonoterapeutycz-
ne działają dezynfekująco, dotleniająco oraz wpływają na poprawę funkcjonowania całego 
organizmu. Ozonoterapia jest także stosowana coraz częściej w stomatologii.
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Kinga Podstawka i dr Monika Elżbieta Jach podczas badań  
nad ozonowaną oliwą (fot. Hieronim Golczyk) 

Badania skuteczności 
preparatów z ozonowanej  
oliwy

Ozonowana oliwa może mieć różną 
postać: płynną, maści oraz kapsułek. Nie 
wszystkie preparaty będące na rynku wy-
kazują takie same właściwości. Możemy to 
stwierdzić na podstawie badań przeprowa-
dzonych w Katedrze Biologii Molekularnej. 
Wybraliśmy 3 różne preparaty powszech-
nie dostępne na rynku – jeden w postaci 
maści oraz dwa płynne, różniące się zabar-
wieniem (fot. 1). Pierwszy płyn był koloru 
zbliżonego do czystej oliwy z oliwek, drugi 
zaś bezbarwny. Celem naszych badań było 
wykazanie przeciwgrzybiczych i przeciw-
bakteryjnych właściwości tych preparatów 
oraz sprawdzenie, w jakim rozcieńczeniu 
ozonowana oliwa ma jeszcze dobroczyn-
ne właściwości. Badanie polegało na okre-
śleniu najmniejszego stężenia ozonowanej 
oliwy, które by wykazało przeciwgrzybiczą 
i przeciwbakteryjną właściwość. Do tego 
celu zostały przygotowane hodowle szcze-
pów drożdżaków Candida albicans i Candi-
da glabrata (są one najczęstszą przyczyną 
grzybic u ludzi, tzw. kandydoz) oraz bak-
terii chorobotwórczych: gronkowca złoci-
stego (Staphylococcus aureus, powoduje 
zakażenia ropne skóry, tkanek podskór-
nych oraz tkanek miękkich), pałeczki ro-
py błękitnej (Pseudomonas aeruginosa, 
wywołuje infekcje skóry i tkanek mięk-
kich, zwykle będące ciężkimi powikłaniami 
oparzeń i powikłaniami pooperacyjnymi, 
oraz zakażenia ran) i bakterii jelitowych 
(Escherichia coli i Salmonella, powodują 
zatrucia pokarmowe). Następnie wykona-
no rozcieńczenia ozonowanej oliwy: 1:2, 
1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128. Po po-
sianiu na płytki danej hodowli i nakrople-
niu odpowiednio stężoną ozonowaną oli-
wą płytki były inkubowane w odpowied-
niej dla danego szczepu temperaturze 
(termostacie), która pozwoliła na wzrost 
bakterii (przez 24 godziny) lub grzybów 
(48 godzin). Po odczycie wyników okazało 
się, że najlepsze działanie przeciwbakte-
ryjne i przeciwgrzybicze wykazuje prepa-
rat, który miał postać maści, i to nawet 
w rozcieńczeniu 1:32 w przypadku grzyba  
C. albicans oraz w rozcieńczeniu 1:8 w przy-
padku C. glabrata (fot. 2). Natomiast nie 
udało się zauważyć żadnych właściwości 
przeciwgrzybiczych preparatu płynnego 
o kolorze podobnym do zwykłej oliwy oraz 
minimalne właściwości przeciwgrzybicze 
nierozcieńczonego bezbarwnego prepa-
ratu płynnego. Podobne wyniki uzyskali-
śmy, badając wpływ preparatów na bak-
terie. Okazało, że tylko preparat w maści 

Od nauki do praktyki

Wnioski płynące z badania są jasne: nie 
wszystkie preparaty dostępne na rynku dzia-
łają tak samo skutecznie. Zanim więc podej-
mie się decyzję o kupieniu preparatu z ozo-
nowanej oliwy, należy wziąć pod uwagę jego 
zapach, konsystencję i kolor. Ozon ma specy-
ficzny zapach, więc łatwo go rozpoznać. Jeżeli 
zaś chodzi o konsystencję i kolor, to nasze do-
świadczenie dowodzi, że im gęstsza, bardziej 
przezroczysta i bezbarwna jest ozonowana 
oliwa, tym większa pewność, że w danym 
preparacie została ona wystarczająco nasyco-
na ozonem, aby była skuteczna. Przy wyborze 
produktu dobrze jest też zwrócić uwagę na 
jego opakowanie. Ciemne, nieprzepuszczalne 
jest korzystniejsze, gdyż ogranicza niekorzyst-
ne dla preparatu światło.  

2. Efekt przeciwgrzybiczy 
na drożdżaki C. albicans 
preparatu ozonowanej 
oliwy z oliwek w formie 
maści (fot. Monika  
E. Jach, Kinga Podstawka)

3. Brak skuteczności 
płynnej ozonowanej oliwy  
z oliwek o zabarwieniu 
oliwkowym wobec  
S. aureus (fot. Monika  
E. Jach, Kinga Podstawka)

1. Analiza porównawcza jakości preparatów ozonowanej oliwy wobec 
czystej oliwy (1). Preparaty uszeregowano zgodnie z zasadą: wraz 
z nasyceniem ozonem podwójnych wiązań kwasów nienasyconych 
dochodzi do utraty oryginalnego oliwkowego koloru i następuje 
gęstnienie oliwy – preparaty płynne (2-3) i maść (4) (fot. Monika E. Jach, 
Kinga Podstawka)

wykazał właściwości przeciwbakteryjne. 
Tutaj zależnie od bakterii różny był zakres 
działania. W przypadku S. aureus i Salmo-
nella właściwości przeciwbakteryjne od-
notowano jeszcze w rozcieńczeniu 1:8, 
podczas gdy w próbie z bezbarwnym pły-
nem działanie bakteriobójcze ledwie za-
uważono w preparacie nierozcieńczonym.  
Płyn o kolorze zbliżonym do oliwy, po-
dobnie jak w przypadku badania z grzy-
bami, nie wykazał żadnych właściwo-
ści bakteriobójczych (fot. 3). Po badaniu  
można stwierdzić, że wrażliwość mikro-
organizmów na ozonowaną oliwę jest  
różna. Grzyby wykazują większą wraż-
liwość niż bakterie. Ponadto udało się 
ustalić, że nie każdy preparat, który za-
wiera tę samą substancję, ma takie same 
właściwości. 
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P ytanie o Boga domaga się ludzkiej uwagi 
ciągle na nowo, także na naszym Uni-

wersytecie, z całym jego filozoficznym i teolo-
gicznym bogactwem, będącym wyrazem służ-
by Deo et Patriae.

Niedawna 30. rocznica wizyty Jana Paw-
ła II na KUL była dobrą okazją, by wrócić do 
myśli papieskiej i odczytać z niej nadal ważne 
i zobowiązujące przesłanie. Stąd na Wydzia-
le Teologii zrodził się pomysł zainicjowania 
debat pod tytułem „Ex corde Ecclesiae”, co 
w oczywisty sposób nawiązuje do papieskiej 
konstytucji apostolskiej o uniwersytetach ka-
tolickich z 1990 r. Pierwsze z cyklu tych spo-
tkań miało miejsce 25 V 2017 r., a w jego cen-
trum były próby odpowiedzi na pytanie: po 
co Bóg na uniwersytecie? Tak sformułowany 
temat debaty chciał wyrazić stałe zobowią-
zanie katolickiego uniwersytetu do strzeże-
nia uniwersalnego humanizmu, opierającego 
się na „zgłębianiu wszystkich aspektów praw-
dy w ich istotowej więzi z Prawdą najwyższą, 
którą jest Bóg” (Ex corde Ecclesiae, nr 4). Po-
nieważ papież Jan Paweł II uwypukla w tym 
kontekście szczególną rolę teologii w „po-
szukiwaniu syntezy wiedzy” i „poszukiwaniu 
sensu”, nadającej tym samym kierunek i per-
spektywę wszystkim innym dyscyplinom (por. 
nr 19), dziekan Wydziału Teologii zaprosił 
do dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin 

wiedzy z naszego Uniwersytetu. Wzięli w niej 
udział: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź – kie-
rownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii 
Historycznej, członek Międzynarodowej Ko-
misji Teologicznej w Watykanie, ks. prof. dr 
hab. Stanisław Janeczek – wieloletni dziekan 
Wydziału Filozofii, kierownik Katedry Historii 
Filozofii w Polsce, prof. dr Leszek Mądzik – 
założyciel i szef Sceny Plastycznej KUL oraz 
prof. dr hab. Zofia Stępniewska – kierownik 
Katedry Biochemii i Chemii Środowiska, od 
lat prowadząca powszechnie cenione bada-
nia nad bakteriami metanotroficznymi.

Bardzo interesująca i wielowątkowa roz-
mowa profesorów, również z udziałem pu-
bliczności, pozwoliła podkreślić aktualność 
i potrzebę takiego namysłu nad zagadnieniem 
ze wszech miar podstawowym dla każdej ludz-
kiej wspólnoty, skoro – jak wielokrotnie przy-
pominał św. Jan Paweł II, przywołując słowa 
Vaticanum II – „Tajemnica człowieka wyja-
śnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Sło-
wa Wcielonego” (KDK 22). Ks. prof. Janeczek, 
zwrócił uwagę na to, że Bóg, źródło wszel-
kiego ładu, ma swoje oczywiste miejsce na 
uniwersytecie, bo ma je wszędzie w życiu 
ludzkim. To Bóg umożliwia ostateczne wyja-
śnienie rzeczywistości, stąd uniwersytet ja-
ko poszukujący prawdy jedynie w swoim re-
ligijnym ugruntowaniu może spełnić swoją 

KS. DR HAB. SŁAWOMIR NOWOSAD, PROF. KUL
dziekan Wydziału Teologii

Dlaczego Bóg na uniwersytecie? 
Wobec pytania o Boga „nikomu nie przysługuje neutralność”, gdyż „pytanie o Boga jest 
nieuniknione, nie dopuszcza wstrzymania się od głosu”. To przekonanie, które przed laty 
wyraził kard. Joseph Ratzinger, jednoznacznie tłumaczy, dlaczego również w środowisku 
uniwersyteckim jest miejsce na taką refleksję. Tym bardziej na uniwersytecie katolickim, 
gdzie Bóg w oczywisty sposób wydaje się (jest?) wszechobecny. 

misję wobec prawdy i być wiarygodnym part-
nerem w dialogu ze światem. Chrześcijań-
skie pojmowanie Boga jako obecnego tak-
że na uniwersytecie oznacza Jego rozumie-
nie nie tyle jako idei, ale jako osoby. Według  
prof. Stępniewskiej domaga się to nieustanne-
go poszukiwania Bożego pierwiastka w sobie, 
bycia autentycznym świadkiem Boga (czego 
szczególny przykład dała Chiara Lubich, zało-
życielka Ruchu Focolari), ale i podejmowania 
odważnych decyzji (jak Żenia z Syberii, któ-
ra przyjechała do Lublina na studia, by „na 
KUL spotkać Boga”). Artystyczna działalność  
prof. Mądzika, jak to sam przypomniał, zwią-
zała się z KUL. Jego teatr bez słów od zawsze 
zwraca się ku sacrum, by przez swoiste obrazy 
wyrazić świat ducha i wiary, a w ten sposób 
powiedzieć o Bogu i o człowieku wobec Boga. 
Mimo częstego dzisiaj usuwania Boga także 
z uniwersytetu, o czym mówił ks. prof. Góźdź, 
trzeba nowej świadomości o nieodzowności 
Boga, a przez to żywej i wiecznej Prawdy. Boga 
jako Logos trzeba ciągle zapraszać na wszystkie 
wydziały uniwersytetu, choć to wydział teolo-
gii winien być szczególnym stróżem obecności 
Boga jako Prawdy i stwórczego Rozumu.

Bóg nie jest zagadnieniem abstrakcyjnym 
ani prywatnym. Przeciwnie, to kwestia funda-
mentalna, która umożliwia odkrycie znaczenia 
świata i życia. Wiara w Boga bowiem „daje 
prawdę jako drogę i dopiero jako droga sta-
je się ona prawdą człowieka” (J. Ratzinger). 
Dotyczy to każdego człowieka, a więc rów-
nież ludzi uniwersytetu – profesorów i studen-
tów. Zwłaszcza katolicki uniwersytet nie po-
winien rezygnować z uważnego i pokornego 
namysłu nad prawdą o Bogu i Jego prymacie 
w ludzkim życiu. Jako spadkobiercy 100-let-
niej tradycji naszej Alma Mater i dziedzictwa  
ks. prof. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II 
wszyscy winniśmy nie ustawać w szukaniu Bo-
ga i świadczeniu o Jego zbawczej obecności 
także w świecie akademickim. Oby kolejne de-
baty „Ex corde Ecclesiae” stawały się dla na-
szej uniwersyteckiej wspólnoty forum dla ta-
kich poszukiwań.

Uczestnikami debaty byli (od lewej): ks. prof. Stanisław Janeczek, prof. Zofia Stępniewska,  
ks. prof. Sławomir Nowosad, prof. Leszek Mądzik i ks. prof. Krzysztof Góźdź
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UCZELNI CZAS MINIONY

„ [...] wszystko zmieni się na lepsze, niech 
tylko każdy z nas – z wysiłkiem, ale od-

ważnie trwa na stanowisku, dorzucając swo-
ją cegiełkę do całości, montujemy razem 
gmach wielkiej użyteczności społecznej... 
Należy pamiętać – gdyby pani nawet mogła 
mieć wrogów, to oni nie mogliby zaprzeczyć, 
że to pani założyła, zorganizowała Bibliotekę 
Uniwersytecką, a to jest wielka rzecz [...]” 
(Rkps 585, k. 9-9v, BU KUL).

Ciekawe, czy zaczynając edukację w In-
stytucie Panien Szlacheckich w Białymsto-
ku, mogła przypuszczać młoda Emilia Ga-
briela Sipowicz, rodem z zaścianka Czerele 
na Litwie Kowieńskiej, że usłyszy pod swoim 
adresem takie słowa? Zwłaszcza że ich au-
torem był charyzmatyczny twórca polskie-
go uniwersytetu katolickiego ks. rektor Idzi 
Radziszewski...

Urodzona 19 VI 1878 r., w 1894 wyszła za 
mąż za Tomasza Szeliga-Szeligowskiego. Po 
ukończeniu kursów psychologiczno-pedago-
gicznych w Warszawie przez 10 miesięcy stu-
diowała Emilia Szeligowska bibliotekoznaw-
stwo w Lipsku, jednak z powodów rodzin-
nych zmuszona była wyjechać przed egzami-
nami końcowymi. Po powrocie do Warszawy 
przez 5 lat zdobywała wiedzę z zakresu hi-
storii i bibliotekoznawstwa pod kierunkiem 
Tadeusza Korzona (dyrektora Biblioteki Za-
moyskich) oraz Władysława Smoleńskiego. 
W latach 1901-1915 pracowała w „Ogni-
skach” Towarzystwa Czytelni Ludowych i Ro-
botniczych, łącząc funkcje bibliotekarki i pre-
legentki. W 1913 r. ponownie wyjechała do 
Lipska, by kontynuować studia, ale i tym ra-
zem choroba syna nie pozwoliła jej uzyskać 
formalnego świadectwa ich ukończenia.

Podczas I wojny światowej, najpraw-
dopodobniej już jako wdowa, razem z sy-
nem została przymusowo przesiedlona do 
Piotrogrodu, gdzie w 1916 r. podjęła pra-
cę w Głównym Komitecie Polskiego Towa-
rzystwa Pomocy Ofiarom Wojny (była kie-
rowniczką Wydziału Informacyjno-Staty-
stycznego). W latach 1917-1918 zakładała 
w terenie ruchome biblioteki dla wysiedleń-
ców z Polski, a w większych skupiskach ro-
daków uczyła robót ręcznych. Została słu-
chaczką Wydziału Filozoficznego, utworzo-
nych w 1916 r., Wyższych Kursów Polskich 

Emilia niezłomna

Stworzyła podwaliny Biblioteki Uniwersytetu 
Lubelskiego. Poświęciła jej bez reszty ponad 30 lat 
swojego życia, przez długi czas – mimo braku oficjalnej 
nominacji – kierując nią na co dzień w związku  
z częstymi zmianami na stanowisku dyrektora.

JADWIGA JAŹWIERSKA
Biblioteka Uniwersytecka KUL  

Emilia Szeliga-Szeligowska (pierwsza  
z lewej) przy pracy w czytelni Biblioteki

Kwestionariusz napisany przez Emilię Szeligowską
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– i to był moment w jej życiu przełomowy, 
bo w kwietniu 1918 r. wykładający na nich 
rektor Akademii Duchownej w Petersburgu  
ks. Idzi Radziszewski zaproponował jej objęcie  
organizacji od podstaw biblioteki przyszłego 
pierwszego uniwersytetu katolickiego w Pol-
sce. Emilia Szeligowska była odpowiedzialna 
między innymi za nabywanie księgozbiorów, 
inwentaryzację i opracowanie zbiorów, któ-
re wkrótce objęły około 40 000 woluminów. 
Zarówno ona, jak i jej syn Jerzy zostali przez 
rektora Uniwersytetu Lubelskiego obdarzeni 
wyjątkowym zaufaniem i poproszeni o zrezy-
gnowanie z osobistych planów – związanych 
z pracą i studiami po wojnie w Warszawie 
– dla dobra tworzącego się Uniwersytetu. 
Oboje byli wierni tej idei do końca życia.

Po przyjeździe do Lublina w 1918 r. za-
mieszkali w 2 pokoikach nad uniwersytecką 
biblioteką w gmachu pobernardyńskim przy 
ul. Dolnej Panny Marii 4. Jerzy studiował na 
Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, a Emi-
lia zajmowała się organizacją placówki, gdzie 
pełniła faktycznie funkcję kierowniczki i po-
dejmowała istotne decyzje administracyjne 
i techniczne dotyczące jej funkcjonowania. 
W 1920 r., w obliczu zbliżającego się frontu, 

wyjechała wraz z archiwum oraz majątkiem 
UL do Częstochowy, biorąc za nie faktyczną 
odpowiedzialność podczas trudnych tygodni 
tułaczki w wojennych warunkach. Po rewin-
dykacji zbiorów z Petersburga w roku 1925 
kierowała Biblioteką, obejmującą już około 
80 000 woluminów. W okresie międzywojen-
nym miała pod opieką studentki odpracowu-
jące w Bibliotece KUL czesne; niejednokrot-
nie wspominały ją one z wielką wdzięcznością 
i ciepłem. W tym czasie Emilia Szeligowska 
była członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, brała czynny udział w zjazdach bi-
bliotekarzy i bibliofilów, ogłosiła w „Przeglą-
dzie Bibliotecznym” tekst Biblioteka Uniwer-
sytecka w Lublinie (1934). Wiadomo, że na-
pisała również 2 inne artykuły – o historii Bi-
blioteki Uniwersyteckiej i o prof. Stanisławie 
Ptaszyckim, które zostały wraz z innymi notat-
kami i szkicami zarekwirowane przez Niem-
ców podczas rewizji w czasie okupacji. Peł-
niła wówczas Szeligowska obowiązki kierow-
nika BU KUL wcielonej do Staatsbibliothek. 
Zajmowała się pomocą dla profesorów KUL, 
zabezpieczaniem różnych księgozbiorów, na 
przykład Towarzystwa Naukowego KUL. Ura-
towała od zniszczenia wielką liczbę książek, 

podejmując niejednokrotnie zagrażające jej 
życiu decyzje; na własną odpowiedzialność 
udostępniała też zbiory, mimo zakazu oku-
panta. Po wojnie pracowała nadal w Biblio-
tece Uniwersyteckiej, jako kustosz zajmowa-
ła się nabytkami i inwentaryzacją. W 1952 r. 
przeniesiona została przez Senat KUL w stan 
spoczynku. Zmarła 26 II 1954 r. w Lublinie, 
gdzie jest pochowana na Cmentarzu Wojsko-
wo-Komunalnym przy ul. Białej.

Od momentu związania się z Uniwersyte-
tem Lubelskim Emilia Szeligowska całe swoje 
życie poświęciła jego ideom. Nie zawaha-
ła się zmienić życiowych planów, rezygnu-
jąc z prestiżowego stanowiska kierownicze-
go w bibliotece fundacji Kierbedziów przy  
ul. Koszykowej w Warszawie na rzecz two-
rzenia od podstaw, w niezwykle trudnych 
warunkach, biblioteki polskiego katolickie-
go uniwersytetu. Osoba niezwykle doświad-
czona przez los, dotknięta rodzinnymi trage-
diami, konfiskatą majątku, chorobami, ale 
niezłomna, która wiarę i idee stawiała po-
nad prywatne życie. Zbliżająca się rocznica 
stulecia Uniwersytetu i Biblioteki – to dobry 
czas na przywrócenie pamięci o tej niezwy-
kłej osobie.

Emilia Szeliga-Szeligowska  
w swoim mieszkaniu  
przy ul. Dolnej Panny Marii 4

List ochronny z 1918 r.

Legitymacja 
uczestnika 

I Zjazdu 
Bibliotekarzy 

Polskich we 
Lwowie

Zamieszczone dokumenty  
pochodzą z zespołu Rkps 208 A, BU KUL
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O. Mieczysławowi 
Krąpcowi dedykowany
Koncertem poświęconym znakomitemu intelektualiście 
i zasłużonemu rektorowi KUL Camerata Lubelska 
zainaugurowała cykl zatytułowany Wielcy Lublinianie, 
dedykowany – w roku obchodów jubileuszu 700-lecia 
miasta – wybitnym postaciom grodu nad Bystrzycą.

W bazylice Dominikanów na lubelskim Starym Mieście miłośnicy muzyki sakralnej 
oraz przyjaciele i współpracownicy o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP w dniu 

10 VI 2017 r. mieli przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu artystycznym, współtworzonym 
przez  muzykę, słowo i obraz. Litania do Pana Jezusa in F, dzieło autorstwa Jana Wańskiego, 
pochodzące z XVIII w., odnalezione i opracowane przez prof. Kazimierza Górskiego, została 
wykonana przez zespół instrumentalny i solistów Cameraty Lubelskiej: Iwonę Gostkowską – 
sopran, Elżbietę Branicką – alt, Kamila Króla – tenor i Kamila Kaznowskiego – bas, pod  dy-
rekcją Tomasza Orkiszewskiego. Muzyce towarzyszyła narracja w interpretacji Jerzego Zelni-
ka, przygotowana na kanwie wybranych myśli o. Krąpca. Wydarzenie dopełniła prezentacja 
multimedialna, ilustrująca przesłanie całego artystycznego przedsięwzięcia.

M.K.O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP 
(1921-2008), filozof, teolog, humanista, 
współtwórca lubelskiej szkoły filozoficznej, 
dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
(1958-1961, 1969-1970), rektor KUL  
(1970-1983) (fot. Roman Czyrka)

Camerata Lubelska powstała w 2001 r. dzięki inicjatywie prof. sztuk muz. Kazimierza Górskiego, 
absolwenta studiów muzykologicznych na KUL, pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu 
Muzykologii (1976-1998) i dyrygenta Chóru KUL (1971-1998) (fot. Emil Zięba)

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI  lipiec-październik 2017 | Nr 4-5 (168-169)

41KULTURA



N oc Kultury w Lublinie jest corocznym 
wydarzeniem przyciągającym dziesiąt-

ki tysięcy uczestników. Jego formuła polega 
na udostępnieniu na jeden wieczór przestrze-
ni publicznych w centrum miasta pod różne 
formy kultury i sztuki. W tym roku serca pu-
bliczności zdobyła instalacja kwiatowa, w po-
staci trójwymiarowego muralu, nazwana Flo-
ral, o powierzchni ponad 50 m2, zamonto-
wana w Bramie Rybnej. Wielobarwna, stop-
niowana aranżacja powstała z 4000 kwiatów 
(gerber i anturiów) oraz liści kordyliny. Wyko-
nana została pod kierunkiem Pawła Adam-
ca, Wojciecha Januszczyka, Anny Niedzieli 
i Magdy Rutkowskiej przez studentów Insty-
tutu Architektury Krajobrazu KUL oraz słucha-
czy kierunku florystyka ze Szkoły Policealnej 
Pracowników Służb Socjalnych. Była to próba 
wprowadzenia przyrody w przestrzeń Stare-
go Miasta. Pośród wielu zachwytów i tysięcy 
wykonanych zdjęć zaskakujące były reakcje 
ludzi, którzy nie wierzyli, że użyty materiał 
jest żywy.  

Spotkanie z kulturą  
w nocnym entourage’u
Kilkaset wydarzeń kulturalnych w przestrzeni miasta w jedną 
czerwcową noc. W roku obchodów 700-lecia Lublina Noc Kultury 
inspirowana była głównie historią i dziedzictwem Koziego Grodu. 
Miasto wypiękniało także za sprawą instalacji artystycznych 
wykonanych przez pracowników i studentów Instytutu 
Architektury Krajobrazu.

PAWEŁ ADAMIEC
Instytut Architektury Krajobrazu

Drugą instalacją okołoflorystyczną, którą 
wykonałem ze studentami IAK, była orga-
niczna, wieloelementowa forma Kokony, in-
spirowana estetyką prac Magdaleny Abaka-
nowicz czy Zdzisława Beksińskiego. Dobrze 
znaną technikę robienia sztywnych naczyń 
na balonie, z użyciem sznurka i kleju wikolu 
(lub krochmalu) przeniosłem na wielkofor-
matowe obiekty. Wielobarwnie podświetlo-
ne od wewnątrz, 3-metrowe, ażurowe kon-
strukcje imitujące jedno ze stadiów prze-
mian w cyklu życia owadów (przepoczwa-
rzanie) stworzyły bajkowy klimat na ulicy 
Furmańskiej. Skojarzenia uczestników wy-
darzenia były bardzo trafne, zarówno w po-
równaniach instalacji do gniazd pająków, jak 
i do klimatu prac Hansa Gigera w łagodniej-
szym wydaniu. 

Jako że w tym roku Noc Kultury po raz 
pierwszy organizowano na terenie Mode-
lowej Rewitalizacji Lublina (ulica Furmań-
ska i Cyrulicza), postarano się również 
o inne atrakcje. Pośród kamienic pojawiły 

się ogromne, fantazyjne, podświetlone 
lampiony w kształcie ryb, ptaków i kwia-
tów, wykonane z wikliny i specjalnego pa-
pieru, autorstwa François Monnet i Isa-
bel Barthelemy we współpracy ze studen-
tami IAK KUL. Na skrzyżowaniu obydwu 
ulic stanęła instalacja mojego autorstwa 
– Mieszczór, postać wykonana z papieru 
i folii stretchowej, będąca symbolem mia-
sta jako przestrzeni pełnej napięć, powią-
zań i dziur, posiadającej serce, które przy-
ciąga, fascynuje i łączy. Noc rozświetliła 
10-metrowa, ceramiczna makieta wspo-
mnianych ulic, zrobiona z gliny barwionej 
kawą, autorstwa Karoliny Koguciuk i Wojt-
ka Januszczyka. 

Nasze instalacje były jednymi z wielu 
atrakcji przygotowanych na tę szczególną 
noc. Ranga imprezy z roku na rok rośnie, 
a organizatorzy i artyści starają się coraz 
bardziej zachwycać i zaskakiwać rozmachem 
i pomysłami, dlatego zapraszamy wszystkich 
za rok.

Floral z gerber i anturiów  
w Bramie Rybnej  
(fot. Paweł Adamiec)
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Pamięci o. prof. Józefa Ścibora 
Ceniony badacz teorii muzyki średniowiecza, 
wychowawca wielu pokoleń polskich muzykologów.  
Z Instytutem Muzykologii KUL związany był od samego 
początku jego istnienia (1956), najpierw jako student,  
a następnie asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny  
i profesor zwyczajny.

KS. DR HAB. PIOTR WIŚNIEWSKI
Instytut Muzykologii 

D nia 3 VI 2017 r. w domu zakonnym 
redemptorystów w Tuchowie zmarł  

o. prof. dr hab. Józef Ścibor CSsR, emeryto-
wany profesor Instytutu Muzykologii KUL. 
Przeżył 87 lat, zmarł w 62. roku kapłaństwa  
i 69. roku życia zakonnego.

Urodził się 20 I 1930 r. w Kobierzynie koło 
Krakowa. W latach 1943-1947 uczęszczał do 
gimnazjum przy klasztorze Redemptorystów 
w Krakowie. Do Zgromadzenia Najświętsze-
go Odkupiciela wstąpił w roku 1947. Śluby 
zakonne złożył 2 VIII 1948 r. i kontynuował 
naukę w prowadzonym przez redemptory-
stów Liceum Ogólnokształcącym im. Koper-
nika w Toruniu, gdzie uzyskał świadectwo 
dojrzałości w roku 1949. W latach 1950-
1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne 
w Wyższym Seminarium Duchownym Re-
demptorystów (Toruń – Tuchów). Święcenia 
kapłańskie otrzymał 19 VI 1955 r. W latach 
1960-1964 studiował również w Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, 
na Wydziale Fortepianu i Organów, w zakre-
sie organów pod kierunkiem prof. Feliksa 
Rączkowskiego, uwieńczone tytułem zawo-
dowym magistra sztuki (1964). 

W 1965 r. uzyskał magisterium w Insty-
tucie Muzykologii KUL na podstawie pracy 
Autentyczność cysterskich traktatów muzycz-
nych XII wieku, napisanej pod kierunkiem  
ks. prof. dra hab. Hieronima Feichta CM. 
W 1973 r. w IM KUL obronił rozprawę doktor-
ską, zatytułowaną Chorał Cystersów w świe-
tle ich traktatów muzycznych XII w., której 
promotorem był prof. dr hab. Józef Chomiń-
ski. Habilitował się w 1991 r. na podstawie 
dorobku naukowego oraz dysertacji Gene-
za struktur modalnych w świetle traktatów 
„Musica Enchiriadis” i „Commemoratio Bre-
vis”. W 1995 r. otrzymał stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego KUL, przedstawiając mo-
nografię Geneza struktur modalnych chorału 
gregoriańskiego w świetle traktatów enchi-
riadis, w 2001 r. tytuł profesora, a w 2002 r. 
stanowisko profesora zwyczajnego KUL. 

Problematyka badań naukowych o. prof. J. Ścibora koncentrowała się wokół modalności 
chorału gregoriańskiego w świetle średniowiecznych traktatów teoretycznych. Kierowane 
przez niego prace badawcze skupiały się na zagadnieniach średniowiecznej teorii muzyki. 
Jest to tematyka wciąż mało znana nie tylko w kręgach profesjonalnych muzyków wykonu-
jących muzykę średniowiecza, ale także wśród muzykologów. Dzięki wynikom wieloletnich 
badań o. Ścibora nad teorią średniowieczną mamy wiedzę, bez której niemożliwe jest dzisiaj 
profesjonalne podejście do kompozycji wieków średnich, tzn. właściwe jej odczytanie, edy-
cja, interpretacja itp. Wszechstronne próby ukazywania genezy i złożoności struktur modal-
nych monodii łacińskiej stanowiły jego główną pasję, od której nie umiał się uwolnić, nawet 
podczas spotkań towarzyskich. Znaczący wkład w rozwój myśli teoretycznej o muzyce wniósł 
zakon cystersów. Ich teoria i jej wpływ na śpiew Kościoła były tematami intensywnie eksplo-
rowanymi przez o. prof. Ścibora w jego pracach naukowych. Wynikiem jego aktywności na 
tym polu są liczne publikacje naukowe, między innymi monografie: Chorał Cystersów w świe-
tle ich traktatów muzycznych XII wieku (Lublin 1977), Geneza struktur modalnych w świetle 
traktatów „Musica Enchiriadis” i „Commemoratio Brevis” (Lublin 1990), Geneza struktur mo-
dalnych chorału gregoriańskiego w świetle traktatów „Musica Enchiriadis” i „Commemoratio 
Brevis” (Lublin 1999) i artykuły: Tonalno-modalny aspekt chorału cysterskiego (w: Musica 
Antiqua. Acta Scientifica,  Bydgoszcz 1975, s. 287-297), Struktury modalne w „Musica Enchi-
riadis” (w: Musica Antiqua. Acta Scientifica, Bydgoszcz 1985, s. 378-392), Ekwalizm i men-
suralizm. Fakty historyczne i ich interpretacje („Zeszyty Naukowe PWSM w Łodzi” 8 (1980),  
s. 9-25), Schola (w: Wprowadzenie do liturgii, red. Franciszek Blachnicki i inni, Poznań 1967, 

fot. www.redemptor.pl
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s. 182-191), System modalny Stefana Mone-
tariusa z Kremnic (w: Dzieło muzyczne. Teo-
ria, historia, interpretacja. Księga pamiątko-
wa J.M. Chomińskiego, Kraków 1984, s. 231-
240), Antyczne korzenie zachodniego chorału 
(„Zeszyty Naukowe KUL” 42(1999), nr 3-4, 
s. 155-201).

Paralelą do zainteresowań stricte nauko-
wych o. Józefa Ścibora była jego twórczość 
muzyczna, napisał między innymi mszę litur-
giczną w języku polskim.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
o. prof. Ścibor pełnił funkcję opiekuna stu-
dentów muzykologii w latach 1981-1995, 
a w latach 1985-1998 kuratora Chóru Akade-
mickiego KUL. W latach 1991-2003 był kie-
rownikiem Katedry Teorii i Historii Muzyki 

Średniowiecza oraz dyrektorem Instytutu 
Muzykologii. Należał do Rady Naukowej In-
stytutu Jana Pawła II KUL, Towarzystwa Na-
ukowego KUL oraz Stowarzyszenia Polskich 
Muzyków Kościelnych. Ponadto był wykła-
dowcą muzyki kościelnej w Wyższym Se-
minarium Duchownym Redemptorystów 
w Tuchowie, przewodniczącym zespołu do 
spraw muzyki liturgicznej przy Komisji Litur-
gicznej w sanktuarium maryjnym w Tucho-
wie, członkiem Rady Artystyczno-Progra-
mowej Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstocho-
wie oraz członkiem Komitetu Nagrody im.  
św. Brata Alberta – Adama Chmielowskie-
go. Za swoją wielowymiarową działalność 
uhonorowany został Nagrodą im. św. Brata 

Alberta – Adama Chmielowskiego (2000), 
odznaką Zasłużony Działacz Kultury przez 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
(2001), Złotym Dyplomem Wydziału Teologii 
KUL z okazji 50-lecia kapłaństwa „w dowód 
uznania i wdzięczności za długoletnią, owoc-
ną i twórczą pracę naukową, dydaktyczną 
i wychowawczą” (2005). 

Ci, którzy spotkali się osobiście z o. Ścibo-
rem, bez wahania powiedzą, że był on czło-
wiekiem niezwykłym, niekonwencjonalnym 
i oryginalnym, w swoich odruchach, gestach 
i powiedzeniach. 

6 VI 2017 r. w bazylice Nawiedzenia NMP 
w Tuchowie została odprawiona Msza św. 
pogrzebowa, po której złożono jego ciało na 
miejscowym cmentarzu. Requiescat in pace.

Profesor nieszablonowy
8 V 2017 r. zmarł dr hab. Jakub A. Malik, prof. KUL. 
Wielki pasjonat nauki i jej aktywny popularyzator. 
Postać barwna i nietuzinkowa.

KS. DR GRZEGORZ GŁĄB
Instytut Filologii Polskiej

J akub Aleksander Malik urodził się 16 V 
1970 r. w Bielsku-Białej. Po zdaniu eg-

zaminu dojrzałości w 1989 r. w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskie-
go w Bielsku-Białej przez rok był słucha-
czem tamtejszego Studium Nauczycielskiego 
nr 2 na kierunku filologia polska. Z Katolic-
kim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II  
związał się na stałe od roku 1990, czyli od 
momentu rozpoczęcia studiów polonistycz-
nych. W okresie studenckim brał aktywny 
udział w akademickim życiu kulturalnym, 
działając w samorządzie studenckim i współ-
organizując takie wydarzenia, jak między in-
nymi: Kulturalia ’91, Kozienalia ’92 czy Noc 
Folkowa. W 1995 r. obronił pracę magister-
ską zatytułowaną Zielony Balonik jako feno-
men kultury modernistycznej, napisaną pod 
kierunkiem prof. dr hab. Hanny Filipkow-
skiej (skrócona wersja ukazała się w książce 
zbiorowej Wśród tułaczy i wędrowców, red.  
S. Fita, J.A. Malik, Lublin 2001). 

1 X 1995 r. został zatrudniony na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, początko-
wo na stanowisku asystenta stażysty, później 
asystenta w Katedrze Literatury Polskiej Po-
zytywizmu i Młodej Polski oraz podjął stu-
dia doktoranckie najpierw pod kierunkiem 
prof. H. Filipkowskiej, a następnie prof. dra 
hab. Stanisława Fity. Stopień doktora nauk 
humanistycznych uzyskał 16 V 2001 r. na 
podstawie rozprawy doktorskiej pt. Adolf 
Nowaczyński. Między modernizmem a po-
zytywizmem. Będąc wykładowcą w Instytu-
cie Filologii Polskiej, pracował nad pruso-
logiczną habilitacją, której podstawą było 
studium „Lalka”. Historie z różnych światów, 
wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Mini-
strów. Swoją pracą badawczą przyczynił się 
do utrwalenia pozycji Katedry Literatury Po-
zytywizmu i Młodej Polski wśród wiodących 
placówek naukowych na mapie polonistyk 
uniwersyteckich w naszym kraju. 1 X 2008 r.,  
po wcześniejszym awansie na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego KUL, objął Ka-
tedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu po 
prof. S. Ficie. Pozostał wierny programowej 
linii badawczej swojego promotora i opieku-
na naukowego – autora Pozytywisty ewan-
gelicznego – i skupił się w swoich analizach 
i interpretacjach na problematyce twórczo-
ści Bolesława Prusa oraz motywach religij-
nych obecnych w literaturze polskiej drugiej 
połowy XIX w.

Dorobek naukowy prof. Jakuba A. Mali-
ka jest zróżnicowany tematycznie. Obejmuje 
zarówno publikacje z zakresu literatury mo-
dernizmu, jak i życia literackiego w drugim 
pięćdziesięcioleciu wieku XIX, ze szczegól-
nym uwzględnieniem takich form ówczesnej 
obyczajowości, jak cyganeria czy kabaret ar-
tystów. Profesor był także cenionym znaw-
cą dzieł Bolesława Prusa oraz miłośnikiem 
twórczości Boba Dylana.

O poważnym autorytecie nauko-
wym prof. Malika w kręgach specjalistów 
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świadczył jego udział w wybieralnych gre-
miach badawczych i zespołach redakcyj-
nych, do których należał. Był między in-
nymi członkiem Towarzystwa Naukowego 
KUL, gdzie przez cztery kadencje przewod-
niczył Wydziałowi Historyczno-Filologicz-
nemu, Towarzystwa Naukowego im. Ada-
ma Mickiewicza Oddział w Lublinie, Sto-
warzyszenia im. Stefana Żeromskiego, Ze-
społu Edycji Krytycznej Dzieł Wszystkich 
Bolesława Prusa, Zespołu Ekspertów Po-
lonistycznych działających w projekcie „Pi-
lotaż nowych egzaminów maturalnych” 
w obszarze „Modernizacja egzaminu ma-
turalnego z języka polskiego” w Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, 
redakcji „Roczników Humanistycznych” 
i „Zeszytów Naukowych KUL”.

Wszystkie te zaangażowania prof. Jakub 
Malik godził z szeroko zakrojoną działalno-
ścią popularyzatorską, prowadzoną w Lubli-
nie i w innych miastach w Polsce, między 
innymi w Bielsku-Białej, Chełmie, Nałęczo-
wie, Płocku czy Rybniku. Ponadto współtwo-
rzył w Radiu Lublin audycję „Lektury niepo-
korne” oraz regularnie włączał się w akcje 

organizowane przez lubelskich ojców domi-
nikanów, a także społeczność Śródziemno-
morskiego Gimnazjum i Liceum im. św. Do-
minika Guzmana w Lublinie, gdzie był za-
trudniony jako nauczyciel języka polskiego.

Jak podkreśliła w pogrzebowej mowie 
pożegnalnej dr hab. Małgorzata Nowak-
-Barcińska, prof. KUL, dyrektor Instytutu Fi-
lologii Polskiej, „prof. Jakub Malik był jed-
nym z najbardziej rozpoznawalnych i nie-
szablonowych pracowników polonistyki”. 
Owa nieszablonowość, oryginalność prze-
jawiała się zarówno na polu badawczym 
poprzez próby reinterpretowania dzieł sta-
nowiących kanon polskiej literatury, jak 
i w sposobie bycia, kontaktach ze studen-
tami, wykorzystywanych metodach dydak-
tycznych, a nawet ubiorze. Dla wielu przyja-
ciół i studentów Profesor jawił się jako czło-
nek młodopolskiej bohemy, cyganerii arty-
stycznej. Wykładał, a właściwie opowiadał 
o literaturze i jej twórcach w taki sposób, 
jakby był świadkiem wszystkich wydarzeń, 
uczestnikiem salonów i dysput artystycz-
nych epok minionych. Był postacią barw-
ną, wielowymiarową, łamiącą stereotyp 

poważnego i statecznego profesora. Ten 
sposób bycia przysparzał mu wiele sympa-
tii wśród studentów filologii polskiej i pro-
wadził do podzielania przez nich jego pasji 
czytelniczych.

Profesor Jakub Aleksander Malik odszedł 
do Boga 8 maja. Pozostawił żonę Martę i trzy 
córki: Zuzannę, Łucję i Różę. Społeczność 
akademicka żegnała go kilka dni później, 
12 maja, podczas Mszy św. w kościele aka-
demickim KUL i na cmentarzu przy Drodze 
Męczenników Majdanka. W ostatnich latach 
życia Profesor walczył z chorobą nowotwo-
rową, którą odczytywał jako swój osobisty 
dialog z Bogiem. Pragnąc rozeznawać wo-
lę Najwyższego w swoim życiu, związał się 
z duchowością drogi neokatechumenalnej 
i do śmierci był członkiem owej wspólnoty. 
To właśnie bracia z siódmej wspólnoty na lu-
belskich Bronowicach wraz z rodziną i przy-
jaciółmi trwali wiernie przy odchodzącym, 
dziękując Bogu za przywróconą po udarze 
świadomość Profesora i przyjęcie przez nie-
go sakramentów świętych. Ufamy, że nasza 
modlitwa poniosła jego duszę do bram kró-
lestwa prawdy i pokoju.
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DR MAŁGORZATA ŁYSIAK
Instytut Psychologii

„Anioł przy mnie”W 1997 r. Maria Oleś obroniła pracę 
doktorską (promotor: prof. dr hab. 

Zenomena Płużek) pt. Psychologiczna anali-
za asertywności u dzieci), za którą otrzymała 
Nagrodę Rektora KUL. Stopień doktora ha-
bilitowanego uzyskała w 2011 r. na podsta-
wie pracy Jakość życia młodzieży w zdrowiu 
i w chorobie, wyróżnioną Nagrodą Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej zaintere-
sowania naukowe skupiały się wokół psy-
chologii klinicznej oraz osobowości dzieci 
i młodzieży. Główne publikacje związane są 
z uwarunkowaniami jakości życia w różnych 
okresach rozwojowych, z problemami kli-
nicznymi wieku rozwojowego, asertywno-
ścią i psychospołecznymi umiejętnościami 
dzieci i młodzieży czy jakością życia uwarun-
kowaną stanem zdrowia. 

Prof. Maria Oleś była znakomitym dy-
daktykiem. Prowadziła zajęcia z zakre-
su psychologii klinicznej dzieci i młodzie-
ży, psychologii jakości życia, metod bada-
nia osobowości. Studenci mówili o niej 
z największym szacunkiem. To do niej 
chcieli wracać po skończeniu studiów, to 
jej uśmiech chcieli zobaczyć, a dobre sło-
wo usłyszeć. Ona to słowo miała zawsze 
i dla każdego, niezależnie od tego, kim był; 
w drugiej osobie zawsze widziała przede 
wszystkim człowieka. Po jej śmierci jedna 
ze studentek napisała: „Jest Pani dla mnie 
wzorem i zawsze tak będzie. Są ludzie bar-
dzo cisi, o których można powiedzieć: Czło-
wiek i ukłonić się nisko, nie tylko ich doko-
naniom, ale przede wszystkim ich sercom. 
Wielkim sercom, ich Człowieczeństwu do 
granic oddanemu innym. Dziękuję, w pa-
mięci i sercu na zawsze”. 

Niecały rok przed śmiercią w popular-
nonaukowym czasopiśmie psychologicznym 
„Charaktery” ukazał się tekst Pani Profesor, 
zatytułowany Anioły przy mnie. Pisała: „Nie 
ma przyjaźni od pierwszego wejrzenia, co 
zdarza się w miłości. Szybko rodzi się przy-
jaźń raczej powierzchowna, ta głębsza po-
trzebuje czasu na wzajemne poznanie się, 
swojego sposobu myślenia i wartościowa-
nia, by można się było naprawdę zrozu-
mieć, poczuć w kimś bratnią duszę, czyli 
jakąś duchową wspólnotę, taki sam sposób 
patrzenia na świat. Przyjaźń może być moc-
niejsza niż relacja między rodzeństwem… 
Czasami okoliczności życia nie pozwalają 
na częste kontakty, a jednak nadal czuje-
my z kimś więź – bo interesuje się nami, 
naszym życiem, a my jego, choć widzieli-
śmy się wiele lat temu […]. Dlaczego przy-
jaźń jest tak ważna? Pozwala przezwyciężyć 

Po długiej i ciężkiej chorobie, 22 IV 2017 r., zmarła 
dr hab. Maria Oleś, prof. KUL. Była wieloletnim 
nauczycielem akademickim, a całe swoje zawodowe 
życie związała z Instytutem Psychologii, Katedrą 
Psychologii Klinicznej i Osobowości oraz Katedrą 
Psychologii Klinicznej w zespole Psychologii Klinicznej 
Dzieci i Młodzieży. 

samotność, pokonać lęk, odnaleźć drugiego człowieka, także w sobie i odnaleźć w nim 
siebie”.

Prof. Maria Oleś sprawiała, że odnajdowanie drugiego człowieka stawało się proste, róż-
ne lęki mijały, kiedy się z nią przebywało, a ona sama była aniołem dla wielu z nas. Zawsze 
uśmiechnięta, zawsze życzliwa, pierwsza pytała: jest coś, czego potrzebujesz? Każda rozmo-
wa, każdy telefon, każdy mail kończyła ciepłym słowem. Nawet w chwilach niebywałego cier-
pienia umiała żartować, zapewniać, że radzi sobie, a jeszcze potrafiła dodać drugiemu czło-
wiekowi otuchy. Wsparcie, którego sama najbardziej potrzebowała, rozdzielała na wszyst-
kich wokół, z żywą i autentyczną troską. Krucha, dobra i łagodna, a jednocześnie niebywale 
silna i zdeterminowana. Z niewiarygodną łatwością całą sobą pokazywała, co to znaczy 
otwartość, przy jednoczesnym zachowaniu granic i swojej prywatności. Często widziałam, 
jak pokonuje przeszkody, jak szuka rozwiązań, jak w każdym, kogo spotykała, widziała dobre 
intencje i jak troszczyła się o innych, mimo że fizycznie nie mogła z nimi być. 

Charakter naszej współpracy nie pozwolił nam widzieć się częściej, ale wiem, że gdyby-
śmy się teraz spotkały, to powiedziałaby: Małgosiu, jak się cieszę, że cię widzę; co mogę dla 
ciebie zrobić? Była i będzie „Aniołem przy mnie”. Droga Pani Profesor – obcowanie z Panią 
było wielkim zaszczytem. Dziękujemy. 

fot. ze zbiorów Piotra Olesia
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DR ANNA KREFT
kierownik Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

Wspomnienie  
o drze Henryku 
Skrzypku

H enryk Skrzypek ukończył studia na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uni-

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie. Pracę na Wydziale Filozofii KUL 
rozpoczął w październiku 1979 r. Był wy-
bitnym organizatorem, oddanym Katolic-
kiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana 
Pawła II. Od początku swojej pracy zaan-
gażował się w rozwój nauk przyrodniczych 
na naszej Uczelni. Mimo bardzo skromnych 
wówczas warunków lokalowych i finanso-
wych, przy współpracy prof. dra hab. Hen-
ryka Sandnera, zorganizował Katedrę i Za-
kład Ochrony Środowiska Człowieka oraz 
przygotował podstawy programu studiów 
z zakresu ochrony środowiska. Był współ-
twórcą Wydziału Matematyczno-Przyrod-
niczego oraz Wydziału Biotechnologii i Na-
uk o Środowisku. Osobiście zaangażował 
się w powstanie i wyposażenie w aparatu-
rę badawczą nowego budynku Instytutu 
Ochrony Środowiska, przystosowanego do 
prowadzenia badań z zakresu nauk biolo-
gicznych i chemicznych oraz zajęć dydak-
tycznych z ochrony środowiska. Oddane do 
użytku w 1998 r., nowoczesne zaplecze la-
boratoryjne umożliwiło dynamiczny rozwój 
nauk przyrodniczych na KUL, zatrudnienie 
nowych samodzielnych pracowników na-
ukowych i rozszerzenie tematyki badaw-
czej. W 2009 r. podjął się przygotowania 
bardzo trudnego projektu, finansowane-
go ze środków Unii Europejskiej, „Budowa 
i wyposażenie Interdyscyplinarnego Cen-
trum Badań Naukowych KUL”, który mimo 
licznych trudności zakończono w 2015 r. 
Dr Henryk Skrzypek wniósł ogromny wkład 
w jego realizację, przygotował opracowa-
nie merytoryczne wniosku, kierował opra-
cowaniem technologii dla całego nowego 
budynku ICBN, koordynował zakup i insta-
lację aparatury naukowej. Wspierał zespół 
naukowy realizujący to skomplikowane za-
danie, którego efektem było powstanie no-
wego instytutu na Wydziale Biotechnologii 
i Nauk o Środowisku.

Dr H. Skrzypek był człowiekiem o ogrom-
nej wiedzy i szerokich zainteresowaniach. 
Prowadził badania naukowe z zakresu ekolo-
gii, parazytologii, nematologii i entomologii. 
Szczególnie zaś interesował się biologiczny-
mi metodami ochrony roślin, których roz-
wój uważał za konieczny w celu ograniczenia 
chemizacji rolnictwa i jej skutków dla środo-
wiska, żywności i bezpośrednio dla zdrowia 
człowieka. Badania dotyczące tej problema-
tyki rozpoczął, przygotowując rozprawę dok-
torską pt. Rozrodczość nicieni entomofilnych 

Urodził się 23 IV 1953 r. w Jastkowicach, zmarł  
31 V 2017 r. w Lublinie. Przez 38 lat był związany  
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

w różnych warunkach zagęszczenia popula-
cji, którą obronił w 1987 r. Jego pasją by-
ło poznawanie i wykorzystywanie w pracy 
naukowej nowoczesnych metod i technik 
badawczych. Dzięki staraniom dra Skrzyp-
ka, ze środków przyznanych przez ówczesny 
Komitet Badań Naukowych, został zakupiony 
w 1999 r. skaningowy mikroskop elektrono-
wy i na KUL powstała pierwsza w regionie 
nowoczesna Pracownia Mikroskopii Elektro-
nowej. Dr Henryk Skrzypek nie tylko ją zor-
ganizował, ale również kierował nią przez 
18 lat. Niewątpliwym osiągnięciem zespo-
łu naukowego tej agendy było opracowa-
nie nowych metod umożliwiających badanie 
ultrastruktury bezkręgowców, a szczególnie 

entomopatogenicznych nicieni, organizmów 
pasożytniczych i larw różnych gatunków 
owadów, oraz badanie ultrastruktury i funk-
cjonowania nabłonka jelita cienkiego ssa-
ków. Dr Skrzypek nie tylko prowadził i roz-
wijał własne prace badawcze, ale również 
nawiązał szeroką współpracę z innymi uczel-
niami i przemysłem. Rezultatem jego badań 
były liczne artykuły z różnych dziedzin na-
ukowych, granty i prace badawcze o charak-
terze aplikacyjnym.

Dr Skrzypek angażował się również 
w działalność dydaktyczną. Współtworzył 
programy studiów w zakresie przedmiotów 
biologicznych, opracowywał programy za-
jęć z zakresu ochrony środowiska, zoolo-
gii i ekologii. Był promotorem licznych prac 
magisterskich i licencjackich. Absolwenci 
podkreślają, że podczas przygotowywania 
prac dyplomowych pod jego kierunkiem 
bardzo dużo się nauczyli, opanowali wiele 
technik badawczych, zapoznali się z bogatą 
literaturą, zrozumieli, że na każdy problem 
badawczy trzeba spojrzeć szeroko i wielo-
wymiarowo. Był wyjątkowym nauczycielem 
i wychowawcą, mającym zawsze czas dla 
swoich podopiecznych, pomagającym im 
nie tylko w nauce, ale również w proble-
mach życiowych. 

Zawsze interesował się zagadnieniami 
społecznymi. Aktywnie działał w NSZZ „So-
lidarność”, do którego przynależność zade-
klarował 1 X 1989 r. 

Dr Henryk Skrzypek był człowiekiem 
niezwykle pracowitym, nie istniały dla 
niego rzeczy niemożliwe. Z niesamowitą 
energią i uporem realizował trudne zada-
nia, których się podejmował. Pozostawał 
przy tym człowiekiem skromnym, głębo-
ko wierzącym, szczerze oddanym rodzinie 
i przyjaciołom.

 fot. Emil Zięba
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DR HAB. JANUSZ BIEŃ, PROF. KUL    DR HAB. WITOLD WOŁOWSKI, PROF. KUL

O człowieku,  
który nigdy się nie skarżył 

W okolicznościach, kiedy opuszczają 
nas osoby bliskie, które pełniły istot-

ne role społeczne (a taką rolą jest niewąt-
pliwie misja każdego nauczyciela), często na 
usta przychodzą nam różne superlatywne 
określenia. W przypadku nieodżałowanego  
prof. Alfonsa Pilorza chciałoby się użyć ich 
wszystkich – wszystkich możliwych kom-
plementów, wszystkich możliwych „naj”. 
W każdym zdaniu tego pożegnalnego bio-
gramu chciałoby się – i powinno być może 
– powtarzać jak mantrę przymiotnik „wy-
jątkowy”, przymiotnik niekiedy nadużywa-
ny w naszej mowie, ale tutaj w każdym uży-
ciu wybrzmiewający pełnią swojego sensu. 
Opuścił nas w istocie człowiek na wskroś 
wyjątkowy, człowiek, który przeżył długie 
życie, poruszając się dzięki protezom, i któ-
ry nigdy, przenigdy nie uzewnętrzniał znie-
chęcenia ani przygnębienia, służąc, jak tyl-
ko potrafił, swoim najbliższym i nam wszyst-
kim. Bardzo pięknie – i słusznie – zostało to 
wyakcentowane podczas uroczystości poże-
gnalnych 29 VII 2017 r. na cmentarzu przy 
Drodze Męczenników Majdanka. Owa hero-
iczna radość i bezgraniczna akceptacja ko-
lei losu, stanowiące główny rys osobowości  
A. Pilorza, wpisują się jednak w całą paletę in-
nych przymiotów, które pragniemy tu przypo-
mnieć i które na zawsze pozostaną w naszej 
pamięci jako mozaika dobroci, ciepła, otwar-
tości, humoru – mozaika budząca tylko dobre 
skojarzenia i rozgrzewająca serca.

Kilka faktów 

Alfons Pilorz urodził się 2 VI 1928 r. 
w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim. Uczęsz-
czał do Gimnazjum i Liceum im. A. Osuchow-
skiego w Cieszynie, gdzie w 1948 r. uzyskał 
tzw. małą maturę, a w 1950 r. świadectwo 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 VII 2017 r.  
odszedł do Pana śp. dr hab. Alfons Pilorz, emerytowany profesor KUL,  
wieloletni pracownik Instytutu Filologii Romańskiej, kierownik 
Katedry Języków Romańskich, autorytet i wychowawca wielu pokoleń 
romanistów, człowiek niezwykłej dobroci, skromności i prostoty, 
wrażliwy na potrzeby bliźnich i otwarty na każdego. 

dojrzałości. To właśnie w tym okresie mia-
ło miejsce dramatyczne zdarzenie, którego 
konsekwencji – zwłaszcza tych wewnętrz-
nych, przeżywanych w duszy – nie jesteśmy 
właściwie w stanie pojąć. Oto w 1944 r. mło-
dy Alek, jadąc na praktyki do sklepu wielo-
branżowego w Cieszynie, upadł na peronie 
w sposób tak niefortunny, że jego obydwie 
nogi zostały zmiażdżone przez nadjeżdżają-
cy pociąg. Większość z nas nigdy nie pod-
niosłaby się po tego rodzaju traumatycznym 
doświadczeniu. Alek Pilorz zaś nie tylko sta-
nął po pewnym czasie „na nogi”, ale i stawił 
później czoła wszystkim obowiązkom osobi-
stym, rodzinnym i zawodowym w czasach, 
których nikt nie określi jako łatwe. 

Nieprostoliniowy szlak życia Alfonsa Pi-
lorza przywiódł go w roku 1950 z rodzin-
nego Śląska do Lublina, gdzie podjął stu-
dia na KUL, na kierunku filologia romańska. 
W 1955 r. uzyskał stopień magistra na pod-
stawie pracy Anatole France, critique littéra-
ire, której promotorem był prof. Kalikst Mo-
rawski. W tym samym roku rozpoczął swoją 
ciekawą, ale też wyboistą ścieżkę zawodową 
na KUL, podejmując pracę w Sekcji Filologii 
Romańskiej, najpierw na stanowisku staży-
sty-aspiranta, potem, od 1957 r., na stano-
wisku asystenta. Nie tyle jednak same po-
czątki kariery, co okres 1964-1971 (kiedy to 
władze komunistyczne zawiesiły działalność 
Sekcji Filologii Romańskiej) okazał się naj-
trudniejszy z zawodowego punktu widzenia 
dla młodego romanisty językoznawcy. Syste-
mowe narzędzia zwalczania katolickiej uczel-
ni doprowadziły mianowicie do drastyczne-
go zmniejszenia limitów przyjęć studentów, 
w wyniku czego w pewnym momencie swo-
jej działalności filologia romańska KUL dys-
ponowała zaledwie czterema miejscami dla 
chętnych kandydatów. W tych ponurych 

czasach restrykcji młody naukowiec zde-
cydował się jednak zostać w Lublinie i szu-
kać swojej szansy poza macierzystą uczel-
nią. Znalazł wtedy zatrudnienie w Katedrze 
Językoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej 
UMCS, a zmiana ta pociągnęła za sobą ko-
lejne, między innymi konieczność zdobycia 
kompetencji z zakresu logopedii – dyscypli-
ny, którą nigdy przedtem się nie interesował. 

Wraz z polityczną odwilżą A. Pilorz po-
wrócił na swoją Alma Mater. Najpierw pra-
cował jako lektor języka francuskiego w Stu-
dium Języków Obcych, później, od 1972 r.,  
dołączył do dawnej ekipy pracowników 
Sekcji Filologii Romańskiej. Przez wiele lat 
ofiarnej pracy zarażał filologiczną pasją ca-
łe pokolenia studentów i kolegów. Z powo-
du braku możliwości doktoryzowania się 
na KUL szukał takiej sposobności w innych 
ośrodkach badawczych, by w końcu uzyskać 
stopień doktora nauk humanistycznych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 1984 r. na 
podstawie rozprawy Rôle et structure de la 
proposition relative dans la prose d’Antoine 
de la Sale, której promotorem była prof. Ur-
szula Dąmbska-Prokop. Od tego czasu przez 
następne dekady A. Pilorz był filarem nauko-
wym – a zwłaszcza moralnym – środowiska 
młodych lubelskich romanistów. W 1999 r. 
uzyskał stopień doktora habilitowanego na 
podstawie dorobku naukowego, którego 
główną pozycją była monografia Évolution 
sémantique des emprunts français en polo-
nais. W tym samym roku uzyskał awans na 
stanowisko profesora KUL. 

Zupełnie niebaczny na wszelkie zaszczyty 
i wyróżnienia, z wielką skromnością, a może 
nawet nieco wbrew sobie, pełnił w latach 
2001-2003 funkcję kierownika Katedry Języ-
ków Romańskich, a w 2002 r., krótko, funk-
cję dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej. 

Instytut Filologii Romańskiej Instytut Filologii Romańskiej
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fot. Roman Czyrka

Dydaktyk, naukowiec, 
społecznik 

Uczelniana codzienność, to – w pierwszej 
kolejności – zajęcia. Te ostatnie prof. Pilorz 
zawsze traktował z powagą i jednocześnie 
z anielskim spokojem. Jego niezłomna mi-
łość do ludzi i troska o losy środowiska spra-
wiały, że studenci obdarzali go najwyższym 
szacunkiem i chętnie uczestniczyli w jego 
seminariach. Zaowocowało to pokaźną licz-
bą wypromowanych prac magisterskich oraz 
kilkoma doktoratami. Wyrozumiałość Pro-
fesora dla studenckich niedociągnięć była 
w pewnym sensie nieskończona. Żartowa-
no nawet w kuluarach, mówiąc, że czwórka 
u Pilorza – to powód do rozpaczy, gdyż na 
ogół stawiał on tylko piątki... Tak, to były tro-
chę inne czasy. Rankingi, ewaluacja, jakość 
kształcenia nie zajmowały tak poczesnego 
miejsca w uniwersyteckich realiach jak obec-
nie. Profesor Pilorz żył zresztą do końca jak-
by poza zmiennością świata, w nienaruszal-
nym polu siły własnych wartości, ludzkich 
i duchowych. 

W aspekcie naukowym prof. Pilorz też 
miał swój osobisty styl, trochę maniakalny 
– w pozytywnym sensie tego słowa. Czy-
tał, badał, tłumaczył i korygował z najwyż-
szą wnikliwością i dokładnością. Swoistym 
rekordem obrazującym jego rzetelność są 
drobiazgowe recenzje wielotomowych zbio-
rów jednego z rumuńskich czasopism języko-
znawczych (przeanalizował i omówił w deta-
lach kilkanaście tysięcy stron!).

Aktywność badawcza A. Pilorza rozwija-
ła się  w wielu kierunkach, koncentrując się 
wokół zagadnień historycznych, kontrastyw-
nych i typologicznych (geografia językowa, 

dialektologia leksykalna, zapożyczenia mię-
dzyjęzykowe, ewolucja języka francuskie-
go). Z nutą podziwu i trochę prześmiew-
czo pisaliśmy kiedyś, że tylko on potrafił  
„[...] odnaleźć się w tych wszystkich węgier-
skich japonizmach, które przenikają do nie-
co zanglosaksonizowanej śląsko-pomorskiej 
polszczyzny poprzez pół-wallońskie, pół-kau-
kaskie dialekty...” (tłumaczenie ze wstępu do 
Glissades, Lublin 2008, s. 5). 

I rzecz ostatnia, ale niezwykle ważna: 
prof. Pilorz od samego początku włączył się 
w działalność Solidarności na KUL. Jak wspo-
mniała podczas ceremonii żałobnej prze-
wodnicząca NSZZ, prof. Pilorz inspirował jej 
działalność „heroizmem swojej duszy”. 

Dobroć większa 
niż cierpienie 

Tyle mówią fakty, lecz mowa faktów sta-
nowi tylko część prawdy, na którą składają 
się przede wszystkim codzienne spotkania 
z ludźmi i złożona rzeczywistość naszych rela-
cji. To chyba w tym obszarze śp. Alfons Pilorz 
odniósł największe zasługi, stając się jeszcze 
za życia istną legendą, symbolem, wciele-
niem podziwu godnej postawy, którą od lat 
określamy w naszym Instytucie mianem pi-
lorzyzmu. Na ów pilorzyzm składają się na-
stępujące cechy: „[...] dobroć (odporna na 
wszystko), serdeczność (bez granic), uprzej-
mość (niesłychana), otwartość (tak bardzo 
ufna), poczucie humoru (zawsze w gotowo-
ści), przekora (o niewyczerpanych zasobach), 
uśmiech (a nie uśmieszek), tolerancja (dla 
kolegów z branży), zaciekawienie (ich praca-
mi), wyczulenie (na znaczące szczegóły), silna 
alergia (na literówki), miłość (do zapożyczeń 

międzyjęzykowych), brak (tremy, małostko-
wości, pozy), wszechwiedza (albo prawie)” 
– to również cytat ze wstępu do Glissades 
(s. 6), czyli księgi pamiątkowej dedykowanej 
naszemu Mistrzowi z okazji jego 80. urodzin, 
obchodzonych także w Instytucie Filologii Ro-
mańskiej w roku 2008. 

Dziś już Pana Profesora z nami nie ma, 
ale na zawsze będą nam brzmiały w uszach 
słowa, które skierował do nas w liście odczy-
tanym przez najstarszego z jego trzech synów 
na koniec uroczystości pogrzebowych. Padło 
tam wiele pięknych myśli, ale dwie z nich 
utkwiły nam w pamięci w szczególny sposób: 
prof. Alfons Pilorz wyrażał wielką wdzięcz-
ność za spotkanie ze wszystkimi, których da-
ne mu było poznać, i przepraszał, już z za-
światów, że nie mógł kochać nas wszystkich 
jeszcze bardziej.

Profesor, jakby dopełniając obrazu swej 
niesamowitej skromności, odszedł trochę 
po cichu, w okresie wakacji, kiedy bardzo 
wielu znajomych, kolegów i przyjaciół po-
zostawało w rozjazdach i nie mogło z tego 
powodu uczestniczyć w pogrzebie. Było to – 
jeszcze raz użyjemy tego słowa – wyjątkowe 
pożegnanie wyjątkowej osoby. Pożegnanie 
wieńczące długie i piękne życie nauczyciela 
i przyjaciela, po brzegi i po kres wypełnione 
miłością.
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de l’allemand, tamże 50(2002), z. 5, s. 103-118



KS. PROF. DR HAB. MARIAN NOWAK
dyrektor Instytutu Pedagogiki

Ks. dr Edward Pohorecki 
– in memoriam

E dward Pohorecki urodził się 7 III 1930 r.  
w Hrubieszowie. Przyszedł na świat 

w majątku rodzinnym w Czumowie niedale-
ko Hrubieszowa, a dzieciństwo wraz z dzie-
więciorgiem rodzeństwa przeżywał w ma-
jątku ziemskim w Kozodawach, następnie 
w Ciężkowicach na Podkarpaciu i po zakoń-
czeniu II wojny światowej w Hrubieszowie. 

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 
podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lublinie. Stu-
dia i formację seminaryjną realizował w la-
tach 1950-1956. Święcenia kapłańskie przy-
jął 25 II 1956 r. w katedrze lubelskiej z rąk 
bpa Piotra Kałwy. 

Jesienią 1956 r., wraz ze słynnym paź-
dziernikiem i odwilżą, gdy religia wróciła 
chwilowo do szkół, ks. Edward Pohorec-
ki został prefektem liceum ogólnokształ-
cącego w Janowie Lubelskim. Następnie 
był wikariuszem w Lubartowie, Annopo-
lu, Niedrzwicy i Lublinie – w parafiach:  
św. Agnieszki, św. Michała Archanioła,  
św. Mikołaja. Jego posługę kapłańską moż-
na scharakteryzować słowami Boga do pro-
roka Jeremiasza, zamieszczonymi na ob-
razku prymicyjnym: „Idź tam, gdzie cię po-
syłam, mów to, co rozkazuję, nie bój się 
jestem z tobą”. Pozostając wiernym temu 
przesłaniu, położył w swojej pracy dusz-
pasterskiej duży nacisk na kaznodziejstwo. 
W tym czasie zrealizował też studia specja-
listyczne na sekcji dogmatycznej Wydziału 
Teologii KUL i obronił pracę doktorską z ma-
riologii Udział Maryi w tajemnicy odkupie-
nia według nauki o. Justyna Zapartowi-
cza-Miechowity, napisaną pod kierunkiem  
o. prof. Andrzeja Ludwika Krupy OFM. Cho-
ciaż nie podjął pracy jako wykładowca aka-
demicki, wielokrotnie zwracano się do nie-
go jako do eksperta w sprawach związanych 
z kultem maryjnym, a także jako do kazno-
dziei przy wszelkich uroczystościach ku czci 
Matki Najświętszej. 

Szczególną rolę odgrywał jako popula-
ryzator mariologii, głosząc homilie i publi-
kując teksty o charakterze formacyjnym, 
katechetycznym i pastoralnym. Kilkakrotnie 
franciszkańskie wydawnictwo w Niepokala-
nowie wydawało jego katechizm maryjny 
pt. Poznać Matkę. Popularyzacja mariolo-
gii przybrała również postać Czytanek ma-
jowych, opublikowanych w „Bibliotece Ka-
znodziejskiej”, co dało ich autorowi także 
pozycję eksperta maryjnego w skali zarów-
no diecezjalnej, jak i ogólnopolskiej. 

Ponadto ks. Pohorecki opracował kil-
kanaście haseł do Małego słownika 

14 V 2017 r. zmarł wieloletni dyrektor Instytutu Wyższej 
Kultury Religijnej, uznany mariolog, laureat Medalu  
za Zasługi dla KUL.

maryjnego, a także hasła dotyczące mario-
logów polskich do Encyklopedii katolickiej 
i Słownika polskich teologów katolickich.

Nowy i bardzo istotny etap pracy orga-
nizacyjnej i naukowej ks. dra Edwarda Po-
horeckiego rozpoczął się w 1985 r., kiedy 
został dyrektorem Instytutu Wyższej Kul-
tury Religijnej na KUL (funkcję tę pełnił do 
czasu przejścia na emeryturę w 2003 r.) 
w okolicznościach pontyfikatu Jana Pawła II  
i zrywu solidarnościowego. IWKR, powo-
łany w 1938 r. dla pogłębienia wiedzy re-
ligijnej wśród inteligencji, głównie z myślą 
o członkach Akcji Katolickiej, stał się pod 
jego kierownictwem instytucją kształcenia 
bardzo gorliwych katechetów i działaczy 
społecznych. Dzięki ks. Pohoreckiemu na-
stąpiło też rozszerzenie terytorialnego od-
działywania IWKR w związku z otwarciem 
jego filii w Zamościu, Chełmie, Puławach 

i Biłgoraju, następnie w Parczewie, Siedl-
cach, Kazimierzu Dolnym, Kaliszu, Elblągu 
i Pile oraz tzw. punktów konsultacyjnych 
w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Po-
znaniu, Gdańsku i Warszawie. Zaznaczał 
się wówczas wielki głód wiedzy religijnej 
i dążenie do poznawania historii, filozofii 
chrześcijańskiej, teologii, a zwłaszcza kato-
lickiej nauki społecznej i Pisma św., i na to 
zapotrzebowanie bardzo dobrze zdawał się 
odpowiadać IWKR przez propozycję swoich 
programów studiów (może o tym świadczyć 
fakt, że w roku akademickim 1990/1991 
liczba słuchaczy IWKR w Polsce wynosiła 
ponad 2660). 

Osobną kartą historii IWKR i działalności 
ks. Pohoreckiego była jego aktywność, od 
października 1994 r., na Ukrainie, zwłaszcza 
we Lwowie i Tarnopolu, ale także w Koło-
myi czy w Łucku, gdzie z oferty edukacyjnej 
korzystali głównie wierni Kościoła bizantyj-
sko-ukraińskiego, a wśród nich katecheci, 
siostry zakonne i nawet kapłani. 

W dużej mierze to właśnie IWKR, 
przez odwagę ks. Edwarda Pohoreckiego 
w otwarciu się na Wschód, przyczynił się 
do umiędzynarodowienia KUL. Stał się też 
ważną instytucją wspierającą dynamiczną 
odnowę Kościoła greckokatolickiego, któ-
ry z zaufaniem otworzył się na taką formą 
kształcenia dorosłych. Wielu absolwentów 
IWKR podjęło następnie studia na Wydzia-
le Teologii KUL, także ponad 100 ukończyło 
studia w Instytucie Pedagogiki, a kilkana-
ście osób uzyskało stopień doktora. W taki 
sposób w latach 80. i 90. XX w. IWKR zmie-
nił się w wielką inicjatywę kształcenia spo-
łeczeństwa, zwłaszcza w zakresie nauki spo-
łecznej Kościoła za sprawą założonego przy 
nim Studium Katolickiej Nauki Społecznej. 
Po przejściu na emeryturę ks. dr Edward 
Pohorecki za swą charyzmatyczną działal-
ność został nagrodzony Medalem za Zasłu-
gi dla KUL.

fot. z archiwum ks. Edwarda Pohoreckiego
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W perspektywie 
100-lecia KUL

„Każdy jubileusz – jak powiedział Sta-
nisław Wyspiański – wnosi w życie świeży 
zapał i nową mądrość”. Setna rocznica po-
wstania Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II stanowi również ważny 
etap w życiu Uczelni. Jest to impuls nie tyl-
ko do refleksji nad historią, ale również do 
zastanowienia się nad perspektywami roz-
woju Uniwersytetu. W sposób szczególny są 
do tego zaproszeni byli i obecni pracowni-
cy, studenci i przyjaciele, dla których ważne 
jest dobro naszej Alma Mater. To właśnie 
z myślą o nich powstała strona internetowa  
www.absolwentkul.pl. Jest to platforma słu-
żąca integracji środowiska wszystkich tych, 
którzy identyfikują się z misją, jaka przy-
świeca działalności KUL. Na stronie znaleźć 
można najważniejsze informacje z życia Uni-
wersytetu, a więc między innymi foto- i wi-
deorelacje z uroczystości ogólnouniwersy-
teckich oraz zaproszenia na wydarzenia or-
ganizowane przez KUL zarówno w murach 
Uczelni, jak i poza nią. Jedną ze szczególnie 
ważnych w perspektywie 100-lecia inicja-
tyw jest Światowy Zjazd Absolwentów KUL. 
W dniach 8 i 9 VI 2018 r. dawni studenci 
naszego Uniwersytetu będą mogli spotkać 
się w ramach swoich instytutów i wydzia-
łów, powspominać czasy studenckie oraz 

Uniwersytet swoich absolwentów

Uniwersytet tworzą ludzie – społeczność jego byłych oraz aktualnych studentów  
i pracowników, a także grono licznych przyjaciół. W celu integracji tego środowiska 
powstała strona internetowa dla wszystkich, którzy kiedykolwiek związani byli  
z naszą lubelską Alma Mater.

AGNIESZKA JURCZAK
Biuro Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL

zobaczyć, czy oraz co zmieniło się w ich Al-
ma Mater. Szczegółowy plan wydarzenia 
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne bę-
dą właśnie na stronie www.absolwentkul.pl. 

O absolwentach  
i dla absolwentów

Wspomniana strona przeznaczona jest 
przede wszystkim dla absolwentów KUL, 
ale ciekawe informacje znajdą na niej także 
inne osoby związane z Katolickim Uniwersy-
tetem Lubelskim. Wszyscy ją odwiedzający 
zapraszani są do udziału w różnego rodzaju 
inicjatywach. Obecnie na szczególną uwagę 
zasługuje „Indeks absolwentów KUL” oraz 
konkurs „Moja Uczelnia”. Indeks ma na ce-
lu zebranie biogramów osób, które studio-
wały czy pracowały na KUL bądź też w inny 
sposób spotkały się z naszym Uniwersyte-
tem. Każdy odwiedzający stronę ma moż-
liwość dołączenia do tego grona poprzez 
dodanie swojego opisu. Konkurs zaś adre-
sowany jest do wszystkich tych, którzy chcą 
podzielić się swoimi wspomnieniami zwią-
zanymi z życiem studenckim. Szczegóły, re-
gulamin oraz formularz zgłoszeniowy do-
stępne są w tematycznej zakładce. Ponad-
to na platformie znajdują się bezpośrednie 
przekierowania na strony internetowe in-
stytucji zrzeszających i wspierających absol-
wentów: Towarzystwa Przyjaciół KUL, Biura 

Karier KUL oraz Centrum Studiów Podyplo-
mowych KUL.

W mediach 
społecznościowych

Oprócz nowej strony internetowej absol-
wentom naszej Uczelni poświęcone są pro-
file na portalach społecznościowych. Fan- 
page „Absolwenci KUL” (www.facebook.
com/absolwencikul) informuje o aktualno-
ściach z życia Uniwersytetu, interesujących 
inicjatywach i wydarzeniach kierowanych do 
osób, które tutaj studiowały. Grupa absol-
wencka na Facebooku (www.facebook.com/
groups/absolwencikul), zrzeszająca obec-
nie niemal 3000 użytkowników, to przede 
wszystkim przestrzeń służąca komunikacji 
pomiędzy jej członkami. Pojawiają się tam 
treści dotyczące wspomnień związanych z ży-
ciem studenckim, propozycje ciekawych kur-
sów i szkoleń, dzięki którym podnieść moż-
na kwalifikacje zawodowe, oferty pracy oraz 
informacje o interesujących przedsięwzię-
ciach współorganizowanych zarówno przez 
KUL, jak i inne instytucje. „Absolwenci KUL” 
na Twitterze (twitter.com/AbsolwenciKUL)  
to środek komunikacji służący uczestnictwu 
w wymianie poglądów dotyczących bieżą-
cych spraw związanych z naszym Uniwersy-
tetem, życiem społeczno-kulturalnym, na-
uką i szkolnictwem wyższym.
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Geneza i rozwój

Jedyny w Polsce, a zarazem jeden z niewielu tak wyspecjalizowanych zakładów naukowych 
na świecie, przez lata swego funkcjonowania wniósł znaczący wkład w rozwój geografii histo-
rycznej Kościoła w Polsce – działu geografii oraz jednej z nauk pomocniczych historii, zajmują-
cych się badaniem zróżnicowanej przestrzeni kościelnej, jej rozwojem historycznym, organiza-
cją, ewolucją oraz wpływem na wszelkie przejawy działalności ludzkiej. W ciągu lat w Ośrod-
ku wypracowano własne koncepcje badawcze, które znalazły uznanie tak w krajowym, jak 
i międzynarodowym środowisku naukowym oraz stały się podstawą wielu przedsięwzięć ba-
dawczych realizowanych w licznych krajowych i międzynarodowych placówkach naukowych. 

Swoją pozycję Ośrodek zawdzięcza grupie historyków skupionych wokół nestora polskiej 
historii Kościoła i chrześcijaństwa prof. dra Jerzego Kłoczowskiego. To on właśnie, na fali po-
październikowej odwilży w 1956 r., powziął myśl stworzenia zespołu badawczego, stawiając 
przed nim trudne zadanie prezentacji wkładu chrześcijaństwa w dzieje państwa polskiego. 
Okazję do prowadzenia tego typu badań stwarzała przypadająca w 1966 r. rocznica chrztu 
Polski, a zarazem istnienia państwa. Oczywiście w ówczesnych realiach politycznych pomysł 
ten był bardzo karkołomny, ale upór i zaangażowanie prof. Kłoczowskiego doprowadziły do 
powstania Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce – jednostki naukowo-badaw-
czej, działającej początkowo w ramach Towarzystwa Naukowego KUL, a w 1968 r. włączonej 
w struktury KUL. Mistrz wielu pokoleń badaczy skupił wokół siebie uzdolnionych młodych, ale 
też doświadczonych naukowców. Ten pierwszy zespół Instytutu tworzyli: Zygmunt Sułowski, 

60 lat historii i osiągnięć
W 2017 r. Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce 
(do 1 VI 2010 r. pod nazwą Instytut Geografii Historycznej Kościoła 
w Polsce) obchodzi 60. rocznicę działalności. Jubileusz oraz dorobek 
naukowy pracowników stanowią okazję do zaprezentowania jego 
dotychczasowych osiągnięć, a także perspektyw badawczych.

DR HAB. ROBERT KOZYRSKI
Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce 

Marzena Pollakówna, Eugeniusz Wiśniow-
ski, Stanisław Litak, Ludomir Bieńkowski, 
Wiesław Müller, Adam Chruszczewski, Lidia 
Müllerowa, Elżbieta Janicka-Olczak oraz kar-
tografowie, m.in. Anna Kaszuba i Zofia Żu-
chowska. W latach 70. i 80. XX w. do grona 
pracowników i współpracowników dołączy-
li: s. Krystyna Dębowska, s. Aleksandra Wit-
kowska, Teresa Bednara, Maria Juran, Jerzy 
Flaga, Piotr Paweł Gach, Henryk Gapski oraz 
Jan Skarbek.

Istotne znaczenie w rozwoju metod opra-
cowywania i przygotowywania map wywarły 
lata 90. XX w. To wówczas na szerszą skalę 
w Instytucie zastosowane zostały wyspecja-
lizowane graficzne programy komputerowe, 
chociaż zespół badawczy kierowany przez 
prof. Kłoczowskiego – dzięki jego kontak-
tom z francuskim środowiskiem naukowym 
– miał okazję poznać je na długo przed upad-
kiem komunizmu w Polsce w 1989 r. Nowe 
pokolenie historyków i kartografów, wykorzy-
stujące w prowadzeniu badań wiedzę analo-
gową, ale też techniki i narzędzia komputero-
we, rozpoczęło pracę na przełomie XX i XXI w.  
W tym okresie swą działalność naukową 
w Instytucie podjęli i kontynuują do dzisiaj: 
Robert Kozyrski, Sławomir Mielnik, Olga Ni-
cińska, Joanna Kumor, s. Agata Mirek, Woj-
ciech Polak i Edyta Chomentowska.

Prof. J. Kłoczowski kierował Instytu-
tem do 2001 r. W tym samym roku funk-
cję tę przejął i pełni ją do chwili obecnej  
prof. dr hab. Henryk Gapski. Aktualnie 
w Ośrodku jest zatrudnionych siedem osób.

Publikacje 

Pomysł zorganizowania kompetentnego 
zespołu badawczego przygotowującego róż-
nego typu opracowania dotyczące polskich 
społeczności chrześcijańskich wynikał przede 
wszystkim z braku w rodzimej przestrzeni 
naukowej tego typu prac. W tej mierze, po-
mimo wielu przedwojennych i powojennych 

Pierwsze tego rodzaju opracowanie 
przestrzeni diecezji Kościoła katolickiego  
w nauce polskiej

Publikacja zawiera opis 1584 map i planów
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przedsięwzięć, polska historia pozostawała daleko za krajami Europy Zachodniej. Wspomnia-
ne już bliskie kontakty prof. Kłoczowskiego ze środowiskami zachodnioeuropejskimi przy-
czyniły się do wypracowania rodzimego warsztatu badawczego, a zarazem dały impuls do 
przygotowania kilku serii wydawniczych. Od 60 lat są one podstawą działalności naukowej 
i wydawniczej Ośrodka. W tym względzie na szczególną uwagę zasługuje seria Prace Instytutu 
Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL (od 2010 r. Prace Ośrodka Badań nad Geografią 
Historyczną Kościoła w Polsce), w której przygotowanych zostało i wydanych 13 tomów mo-
nografii. Ich autorzy zajęli się rozwojem struktur i organizacją parafialną poszczególnych die-
cezji oraz historią zakonów i ruchu zakonnego.

Udaną próbę całościowego przedstawienia dziejów chrześcijaństwa polskiego Instytut, 
a następnie Ośrodek, podjął w 2 seriach wydawniczych – Studia nad Historią Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce oraz Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
W pierwszej z nich, pod redakcją J. Kłoczowskiego, ukazały się drukiem 2 tomy pod wspólnym 
tytułem Kościół w Polsce, prezentujące historię tej właśnie instytucji od średniowiecza aż do 
końca XVIII w. Nowoczesnym ujęciem tej historii są prace opublikowane w drugiej z wymie-
nionych serii. Dotychczas wyszło w niej 5 tomów, obrazujących rozwój struktur kościelnych 
od X do końca XVIII w., historię zakonów męskich i żeńskich oraz kulturę i życie religijne spo-
łeczeństwa polskiego w XIX w.

W latach 1965-1992 przygotowane i wydane zostały Materiały Źródłowe do Dziejów 
Kościoła w Polsce. W tej serii opublikowano 10 tomów prezentujących archiwalia diecezji 
krakowskiej, dokumenty dotyczące św. Rafała Kalinowskiego, zakonów żeńskich i grup wy-
znaniowych w Lubelskiem w XIX w. W tym samym kręgu tematycznym mieszczą się również 
prace wydane w serii Biblioteka Historii Społeczno-Religijnej Instytutu (Ośrodka) Geografii 
Historycznej Kościoła w Polsce. Składa się na nią 8 tomów na temat dziejów chrześcijaństwa 
i Kościoła w Polsce, duchowieństwa katolickiego, kultów pątniczych, przemian społeczno-re-
ligijnych w Królestwie Polskim, opieki społecznej i relacji łączących Kościoły różnych wyznań 
z państwem polsko-litewskim w XVII-XVIII w.

Wyjątkową serią wydawniczą są Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce. 
W 17 tomach, z których pierwszy ukazał się w 1982, a ostatni w 2014 r., zaprezentowana zo-
stała historia żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1939-1947. Kontynuację tego 
przedsięwzięcia stanowi seria Zakony Żeńskie w PRL, w której wyszły dotychczas 3 publikacje.

Podstawowym zadaniem badawczym Ośrodka, wynikającym z jego specyfiki naukowej, 
jest przygotowywanie i wydawanie drukiem map – w formie samoistnej lub atlasów, które 
dotyczą szeroko rozumianej historii Kościoła w Polsce i na świecie. W pierwszym okresie dzia-
łalności, do 2000 r., wydanych zostało niemal 1600 map i planów. Kolejnych kilkaset Ośrodek 
opublikował lub przygotował do druku w latach 2000-2017. W większości zostały one włączo-
ne w treść publikacji. Materiały do ich opracowania ukazały się między innymi w 9 tomach 
serii wydawniczej Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, wydawanej 
w latach 1972-1992. 

Nowatorskim przedsięwzięciem jest seria Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, w ra-
mach której zespół pracowników i współpracowników Ośrodka, pod redakcją prof. Gapskiego, 
publikuje atlasy historyczne poszczególnych diecezji Kościoła katolickiego w Polsce. Wydany 
został Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010, a do druku przygotowywany 
jest Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, 
diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2017. Przewidywane jest też wydanie atlasu hi-
storycznego diecezji wchodzących w skład metropolii lubelskiej, czyli sandomierskiej (sando-
miersko-radomskiej) i siedleckiej (janowskiej). Intencją pomysłodawcy i redaktora serii jest 
przygotowanie i opublikowanie atlasów historycznych wszystkich diecezji funkcjonujących 
w historycznych granicach Polski.

Projekty badawcze

Realizacja tak specjalistycznych publikacji jak atlasy wymaga zaangażowania pozauni-
wersyteckich środków finansowych. W tym względzie od wielu lat Ośrodek aktywnie apli-
kuje i pozyskuje fundusze zarówno na badania indywidualne pracowników, jak i opraco-
wania zbiorowe. Głównymi instytucjami, które wspierają finansowo projekty realizowane 
w Ośrodku, są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Humanistyki) oraz Narodowe Centrum Nauki. W latach 2004-2017 pracownicy 

Ośrodka pozyskali środki finansowe na reali-
zację 10 projektów badawczych: „(Archi)die- 
cezja lubelska 1805-2005” (kierownik H. Gap-
ski), „Organizacja parafialna Kościoła łaciń-
skiego w Polsce średniowiecznej i w Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów /X-XVIII wiek/” 
(kier. J. Kłoczowski), „Zakony męskie i żeń-
skie w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów /X-XVIII w./” (kier.  
J. Kłoczowski), „Działalność żeńskiego ruchu 
zakonnego w warunkach państwa totalitar-
nego w latach 1945-1989” (kier. s. A. Mi-
rek), „Dokument w działalności arcybisku-
pów gnieźnieńskich do końca XIV w.” (kier. 
W. Polak), „Kościoły, religia i szlachta woje-
wództwa ruskiego w okresie spóźnionej ka-
tolickiej konfesjonalizacji 1648-1768” (kier. 
R. Kozyrski), „Geografia historyczna Kościoła 
w Polsce. Atlas historyczny metropolii prze-
myskiej (archidiecezja przemyska, diecezja 
rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska)  
ok. 1340-2013” (kier. H. Gapski), „Schematy-
zmy zakonów męskich w granicach dawnej 
Rzeczypospolitej 1718-1918” (kier. E. Cho-
mentowska) i „Digitalizacja zbiorów karto-
graficznych Instytutu i Muzeum im. gen. Si-
korskiego w Londynie” (kier. E. Chomentow-
ska, projekt finansowany przez Senat RP).

Najnowszym, pięcioletnim projektem 
badawczym jest „Atlas klasztorów w Polsce  
X-XXI w.” (kier. H. Gapski), który uzyskał fi-
nansowanie NPRH w wysokości 1 845 660 zł. 
Jego głównym celem jest opracowanie no-
woczesnego atlasu klasztorów, które kiedy-
kolwiek, dawniej i obecnie, istniały w prze-
strzeni Polski i ziem z nią związanych. Zgro-
madzony w ten sposób zasób wiedzy na 
temat istniejących i nieistniejących już klasz-
torów i zakonów w rozległej przestrzeni geo-
graficznej zostanie szeroko upowszechnio-
ny w języku polskim i angielskim zarówno 
w postaci drukowanej, jak i przygotowanej 
aplikacji internetowej (GIS). Projekt ten jest 
pierwszym na taką skalę przedsięwzięciem 
naukowym realizowanym w Polsce w XXI w. 
dzięki współpracy Ośrodka z szerokim gro-
nem specjalistów.

Prof. Jerzy Kłoczowski  
– założyciel Instytutu Geografii 
Historycznej Kościoła w Polsce
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Trener i zawodnik drużyny KUL Jarosław 
Dobosz podczas Akademickich Mistrzostw 
Polski w tenisie (półfinał C, Lublin, 19-21 V 
2017 r.) (fot. Bartłomiej Wójtowicz)

Akademickie 
Mistrzostwa Polski

W zawodach ogólnopolskich biorą udział 
najlepsi studenci-sportowcy z wszystkich 
polskich uczelni, w tym także z Akademii 
Wychowania Fizycznego. W związku z tym 
z jednej strony poziom rozgrywek jest coraz 
wyższy, a z drugiej studenci amatorsko upra-
wiający sport rywalizują często z zawodnika-
mi na co dzień grającymi w ligowych klubach 
sportowych. 

W roku akademickim 2016/2017 studen-
ci KUL rywalizowali w AMP w takich dys-
cyplinach, jak: badminton, futsal mężczyzn, 
szachy, narciarstwo alpejskie, biegi przeła-
jowe, pływanie, lekkoatletyka, wspinaczka 
sportowa, kolarstwo górskie, trójbój siłowy, 
tenis ziemny, a także w organizowanych po 
raz pierwszy Akademickich Mistrzostwach 
Polski w BJJ (brazylijskim jiu jitsu). Medale 
udało się zdobyć naszym studentom w tej 
ostatniej dyscyplinie. Dnia 29 IV 2017 r. 
w hali sportowej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu Wojciech Surowa-
niec, trenujący w Klubie Kaito Stalowa Wola, 
a reprezentujący KUL, został mistrzem Polski 
w kategorii adult purpurowy – 70 kg. Miej-
sce II w kategorii adult biały – 88,3 kg zajął 
Roman Załomski. 

Akademickie Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego

W tegorocznych zmaganiach wojewódz-
kich prym wiodły zespoły KUL startujące 
w sportach rakietowych. Zespół badminto-
na, prowadzony przez Łukasza Kamińskiego, 
zajął I miejsce w końcowej klasyfikacji turnie-
ju indywidualnego mężczyzn (2 XII 2016 r.),  
przy czym pierwsze dwa miejsca na po-
dium przypadły naszym zawodnikom – Da-
nielowi Gujskiemu oraz Pawłowi Lepiance. 
W turnieju drużynowym rozegranym 10 III 
2017 r. zespół KUL także okazał się najlep-
szy i obronił tym samym tytuł sprzed roku. 

Na podium 
W roku akademickim 2016/2017 nasi zawodnicy 
zajęli medalowe miejsca w wielu dyscyplinach 
sportu, głównie w ramach Akademickich Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego, ale nie tylko. 

BEATA RAWSKA
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

W składzie złotej drużyny znaleźli się: Pa-
weł Lepianka, Magdalena Karpińska, Dawid 
Mianowski, Iwona Bryk, Aleksandra Skrzyń-
ska, Daniel Gujski oraz Daniel Kiper. W kla-
syfikacji końcowej rozgrywek w badmintona 
drużyna KUL zajęła I miejsce i obroniła tytuł 
z poprzedniego sezonu. Warto nadmienić, że 
D. Gujski i P. Lepianka objęci są programem 
szkolenia, stworzonym dla najzdolniejszych 
sportowców wyczynowych, w ramach Aka-
demickiego Centrum Szkolenia Sportowego 
w Lublinie.

Drugim zespołem KUL, który może po-
szczycić się wygraną w końcowej klasyfikacji 
AMWL, jest drużyna tenisistów ziemnych. 
Prowadzona przez Jarosława Dobosza (gra-
jącego trenera), uplasowała się na I miej-
scu, a tym samym powróciła po 6 latach na 
najwyższy stopień podium. W składzie ze-
społu znaleźli się: ks. prof. dr hab. Jarosław 
Popławski (aktualny tenisowy mistrz świata 
księży w kategorii 45), Jarosław Dobosz (in-
dywidualnie zajął II miejsce w całych roz-
grywkach), Michał Sadowski, Michał Bogucki 
i Emil Janczak. 

Na podium w klasyfikacji drużynowej zna-
lazły się też zespoły startujące w zawodach 
piłki ręcznej kobiet (II miejsce), w biegach 
przełajowych (III miejsce), w brydżu sporto-
wym (turniej par – III miejsce), streetbaskecie 
kobiet (III miejsce), streetbaskecie mężczyzn 
(III miejsce), szachach (turniej indywidualny 
i drużynowy – III miejsce), tenisie ziemnym 
kobiet (III miejsce), trójboju siłowym (III miej-
sce), wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc 
(III miejsce w kategorii kobiet). 

Warto też wspomnieć o indywidual-
nych sukcesach studentów, których punkty 
wzmocniły pozycję drużyny w końcowej kla-
syfikacji AMWL. Są to: Ewelina Bieńkowska 
– I miejsce w kategorii 70 kg w judo (student-
ka objęta program szkolenia w ramach Aka-
demickiego Centrum Szkolenia Sportowego 
w Lublinie); Kamil Grenda – I miejsce w kolar-
stwie górskim w konkurencji XC – cross coun-
try; Karolina Pyś – I miejsce w biegu na 300 m 
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(LA); Dawid Czarkowski – I miejsce w biegu na 
1500 m (LA); Justyna Żebiełowicz – I miejsce 
wśród kobiet w turnieju drużynowym w sza-
chach; Patryk Berger – II miejsce w kategorii 
+95 kg w AMWL w trójboju siłowym (Puchar 
AMWL); Michał Kędra – III miejsce w biegach 
przełajowych (II runda) oraz III miejsce w bie-
gu na 800 m (LA); Konrad Stadnik – III miejsce 
w narciarstwie alpejskim w konkurencji sla-
lom gigant; Karolina Korzeniowska – III miej-
sce w biegu na 1500 m (LA); Karolina Ciepie-
la – III miejsce 50 m stylem motylkowym – 
I runda AMWL w pływaniu; Adam Komada – 
III miejsce w konkurencji pistolet w II rundzie 
AMWL w strzelectwie sportowym; Jarosław 
Szwaczkiewicz – III miejsce w kategorii 85 kg 
– AMWL w trójboju siłowym (Puchar AMWL).

W tegorocznych Akademickich Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego uczelnie 
rywalizowały w 46 konkurencjach. KUL star-
tował w 43 i w końcowej klasyfikacji rozgry-
wek zajął IV miejsce.

Pracownicy KUL  
w AMWL i AMP

Na uwagę zasługuje fakt, że wielu naszych 
pracowników włącza się do rywalizacji spor-
towej, reprezentując barwy naszej Uczelni 
czy to w Akademickich Mistrzostwach Polski, 
czy to w Akademickich Mistrzostwach Woje-
wództwa Lubelskiego. Są wśród nich między 
innymi: dr hab. Janusz Bień, prof. KUL (WNH) 
– AMP w szachach; dr hab. Piotr T. Nowa-
kowski, prof. KUL (WZPiNoS w Stalowej Wo-
li) – AMP w szachach; ks. dr hab. Sławomir 

Pawłowski (WT) – AMP oraz AMWL w sza-
chach; ks. prof. dr hab. Jarosław Popław-
ski (WT) – AMP oraz AMWL w tenisie ziem-
nym; Zofia Marek (WMIiAK) – AMWL w bry-
dżu sportowym; Andrzej Marek (WZPiNoS 
w Stalowej Woli) – AMWL w brydżu sporto-
wym; Daniel Kiper (Ośrodek ABMK) – AMP 
oraz AMWL w badmintonie; Arkadiusz Czar-
necki (SWFiS) – AMWL w streetbaskecie; Ja-
rosław Dobosz (SWFiS) – AMP oraz AMWL 
w tenisie ziemnym; Adam Piwiński (SWFiS) 
– AMWL w narciarstwie alpejskim.

Turniej w szachach 
błyskawicznych

Oprócz tradycyjnej rywalizacji w ra-
mach AMP lub AMWL w minionym sezonie  
zorganizowany został w Lublinie turniej in-
dywidualny w szachach błyskawicznych (Pu-
char AMWL). KUL reprezentowali: ks. dr hab. 
Sławomir Pawłowski, Konrad Szczygieł, któ-
ry przygotowywał naszych zawodników do 
startu w zawodach, Oktawian Nalepa oraz 
Jakub Soszka. W klasyfikacji drużynowej 
AZS KUL zajął II miejsce, zaś indywidualnie 
najlepszy wynik uzyskał Konrad Szczygieł  
(II miejsce). 

Integracyjne Mistrzostwa 
Polski w Pływaniu

Studenci KUL także w tym roku uczest-
niczyli w Integracyjnych Mistrzostwach 
Polski AZS w Pływaniu, które odbywały się 
w dniach 13-15 V 2017 r. na Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Start 
w tych zawodach umożliwiło Centrum 
Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością 
KUL. Na podium znaleźli się: Ilona Borow-
ska (I miejsce – 50 m stylem dowolnym 
kobiet w kat. R3; II miejsce – 50 m stylem 
klasycznym kobiet w kat. R3); Maria Ko-
ściowska (II miejsce – 50 m stylem dowol-
nym kobiet w kat. R3; III miejsce – 50 m  
stylem grzbietowym kobiet w kat. R3); Ża-
neta Fogiel (III miejsce – 50 m stylem do-
wolnym kobiet w kat. R4; II miejsce – 50 m  
stylem klasycznym kobiet w kat. R4); Ka-
rolina Ciepiela (I miejsce – 50 m stylem 
dowolnym kobiet w kat. GR; I miejsce – 
50 m stylem motylkowym open kobiet); 
Justyna Nowaczek (II miejsce – 50 m  
stylem dowolnym kobiet w kat. GR;  
II miejsce – 50 m stylem klasycznym kobiet 
w kat. GR); Michał Dworski (III miejsce – 
50 m stylem dowolnym mężczyzn w kat. I;  
III miejsce – 50 m stylem klasycznym męż-
czyzn w kat. I); Paweł Wójciak (I miej-
sce – 50 m stylem dowolnym mężczyzn 
w kat. GR; I miejsce – 50 m stylem klasycz-
nym mężczyzn w kat. GR); Patrycja Mazur 
(I miejsce – 50 m stylem klasycznym ko-
biet w kat. GR; I miejsce – 50 m stylem 
grzbietowym kobiet w kat. GR); Sebastian 
Leszman (I miejsce – 50 m stylem grzbieto-
wym mężczyzn w kat. GR; I miejsce – 50 m  
stylem motylkowym open mężczyzn); 
Krzysztof Soroka (II miejsce – 50 m sty-
lem motylkowym open mężczyzn; II miej-
sce – 100 m stylem motylkowym open 
mężczyzn).

Studenci:  
Ewelina Bieńkowska (judo),  
Paweł Lepianka (badminton)  
i Daniel Gujski (z prawej; badminton)
zostali objęci programem 
szkolenia stworzonym w ramach 
Akademickiego Centrum Szkolenia 
Sportowego w Lublinie dla 
najzdolniejszych sportowców 
wyczynowych

fot. Bartłomiej 
Wójtowicz fot. acss.lublin.pl

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI  lipiec-październik 2017 | Nr 4-5 (168-169)

55SPORT

kat. L – dysfunkcja słuchu
kat. O – dysfunkcja wzroku
kat. R – dysfunkcja ruchu
kat. I – inne dysfunkcje
kat. Gr – grupa rehabilitacyjna



Rozgrywki w futsalu  

W roku akademickim 2016/2017 wśród wydarzeń sportowych adresowanych do wszyst-
kich największym zainteresowaniem cieszyły się Minimistrzostwa KUL U-21 w futsalu. Turniej 
ten wzorowany był na tegorocznych Mistrzostwach Europy U-21, rozgrywanych na 6 stadio-
nach w Polsce, w tym w Lublinie. W naszym turnieju, trwającym blisko 3 miesiące, wzię-
ło udział 12 reprezentacji (liczących 5-8 osób, występujących w barwach państw Europy), 
podzielonych na 3 grupy. Mecz finałowy i mecz o III miejsce rozegrane zostały 24 V 2017 r. 
podczas Dni Sportu, organizowanych w ramach Kulturaliów. W emocjonującym pojedynku, 
w którym spotkały się dwa najmocniejsze zespoły, tj. Anglia i Włochy, zwyciężyli Włosi (7:5). 
Mecz o III miejsce zakończył się zwycięstwem zespołu Polski, która pokonała Hiszpanię 2:1. 
Najlepszym strzelcem imprezy okazał się Dawid Wyrostek z Anglii (ponieważ aż 3 zawodni-
ków miało po rozgrywkach taki sam bilans strzelonych bramek, to o wyłonieniu króla strzel-
ców zadecydowały rzuty karne). W zawodach wzięło udział 87 studentów. W skład zwycię-
skiej drużyny Włoch wchodzili: Rafał Huzar, Jakub Gański, Jakub Tyszko, Mateusz Śliż, Dawid 
Wojtas, Marcin Urban, Piotr Nastaga i Mateusz Kozieł.

Sportowe Kulturalia

Tegoroczna edycja cyklu imprez organizowanych w ramach Kulturaliów trwała kilka dni. 
20 maja swoją rywalizację rozpoczęli pasjonaci sportów siłowych. W Hali Sportowej KUL od-
były się zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. 23 maja walczyli judocy. Zwycięzcą w kategorii 
lekkiej został Andrei Poberezhnyi, a w kategorii ciężkiej Tomasz Nieczypor. Organizatorem 
obu zawodów był Klub Uczelniany AZS KUL. 

Kolejne rozgrywki, odbywające się 24 maja, przygotowali pracownicy SWFiS. Tego dnia 
równolegle rozegrano turnieje: w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn, w badmintonie par 
mieszanych i streetbaskecie. Największą popularnością cieszył się ten ostatni, z udziałem 10 
zespołów, zorganizowany przez Arkadiusza Czarneckiego. Zwycięzcą turnieju został pierwszy 
zespół Uniwersytetu Przyrodniczego. Za nim znaleźli się zawodnicy pierwszego zespołu KUL, 
a na III miejscu zespół EKBUD. W turnieju tenisa stołowego, który zorganizował Adam Pi-
wiński, na miejscach medalowych znaleźli się: I – Wiesława Mąkal (KUL)), II – Ewelina Żurek 
(KUL), III – Magdalena Mazur (KUL) w kategorii kobiet i I miejsce – Bartłomiej Niedźwiedź 
(UMCS), II – Michał Wojda (UMCS) i III – Adrian Reda (PL) w kategorii mężczyzn. Tegoroczne 
zmagania w ramach Dni Sportu odbywały się w formule open, dlatego brali w nich udział 
także studenci innych lubelskich uczelni. W turnieju badmintona, organizowanym przez Ja-
rosława Dobosza, zawodnicy rywalizowali w mikstach, przy czym w każdej rundzie zarówno 
pary, jak i mecze dobierane były w drodze losowania. Uczestnicy klasyfikowani byli indywi-
dualnie, na podstawie liczby wygranych meczów. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się 
zawodnik sekcji badmintona KUL Daniel Gujski. II miejsce przypadło reprezentantowi Akade-
mii Medycznej Lionowi Lamowi. III zajął Emil Janczak z KUL. W kategorii kobiet najlepsza by-
ła Dominika Gujska (UMCS), tuż za nią Bernadeta Szadkowska (KUL), a III miejsce przypadło 
Kindze Stepanow (UMCS). 

W ramach Dni Sportu studenci brali też udział w wyścigach na ergometrach. Ca-
łe podium, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, zajęli studenci KUL, zawodnicy sekcji 

Odpoczynek na sportowo
Popularyzacja w środowisku akademickim sportu jako aktywnej  
formy spędzania wolnego czasu przyświeca działaniom SWFiS,  
które organizuje wiele imprez zarówno dla osób uprawiających  
sport, jak i dla amatorów.

BEATA RAWSKA
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zwycięzcy Minimistrzostw KUL w futsalu 
(górny rząd, od lewej): Marcin Urban, Piotr 

Nastaga, Dawid Wojtas, Mateusz Śliż, Jakub 
Tyszko, (dolny rząd, od lewej): Rafał Huzar, 

Jakub Gański, Mateusz Kozieł – kapitan  
(fot. Beata Rawska)

Wyścigi na ergometrach wioślarskich podczas 
Kulturaliów – organizatorka zawodów 

Małgorzata Januszewicz (pierwsza z lewej) 
i uczestnicy: Jakub Poniatowski, Łukasz 

Lewandowski, Tomasz Ćwirzeń, Mikołaj Januś
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ergometru wioślarskiego. Wśród mężczyzn, 
którzy wiosłowali na dystansie 1000 m, 
miejsca na podium zajęli kolejno: Łukasz 
Lewandowski, Mikołaj Januś, Dawid Czar-
kowski. W kategorii kobiet dystans 800 m 
najszybciej pokonała Katarzyna Kuchta. Za 
nią była Joanna Solak. III miejsce przypadło 
Natalii Dudicz. Zawody zorganizowała Mał-
gorzata Januszewicz. 

Na boiskach plażowych odbywał się tur-
niej siatkówki plażowej. W zmaganiach naj-
lepsi okazali się studenci sekcji siatkówki 
KUL Paweł Andrukiewicz/Sebastian Sołtys. 
Kolejne miejsca zajęli Marcin Urban/Damian 
Gawryjołek (KUL) i Damian Kaliński/Kamil 
Paździor (KUL). Turniej zorganizował kierow-
nik SWFiS Piotr Olejarnik. 

Ostatnią konkurencją tegorocznych zma-
gań sportowych w ramach Kulturaliów był 
bieg po schodach akademika żeńskiego na 
Poczekajce, który organizowała Anna Za-
rańska. Zwycięzcą został Mateusz Jezierski 
z KUL. 

Turniej siatkówki

W kalendarzu naszych stałych imprez 
sportowych jest coroczny turniej upamięt-
niający postać zmarłego tragicznie wybit-
nego profesora i sportowca KUL, pierw-
szego prezesa AZS Lublin Czesława Mar-
tyniaka, którego imię nosi Hala Sportowa 
KUL. Tegoroczne rozgrywki, odbywające się 
w dniu 20 maja, przybrały formułę turnieju 
plażowego (we wcześniejszych latach odby-
wały się na hali). Swoją obecnością wyda-
rzenie zaszczycili członkowie rodziny zmar-
łego: Bożena i Wojciech Charzyńscy (cór-
ka profesora wraz z mężem), prodziekan 
Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. 
Magdalena Charzyńska-Wójcik (wnucz-
ka), ks. dr hab. Rafał Charzyński (wnuk) 
z Instytutu Filozofii, a także prorektor  
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, pro-
dziekan Wydziału Filozofii dr hab. Piotr 
Kulicki, prof. KUL, prezes Wojewódzkiego 
Związku Piłki Siatkowej w Lublinie Krzysz-
tof Iwańczuk, kierownik SWFiS KUL w la-
tach 1976-2005 Stanisław Dobosz. W tur-
nieju kobiet uczestniczyło 10 par. Zawody 
przeprowadzono systemem podwójnych 
eliminacji dla 12 zespołów. Miejsca na po-
dium zajęły: I – Dominika Wawerska/Do-
minika Miazga; II – Zuzanna Bielak/Daria 
Nowicka; III – Konstancja Ligienza/Weroni-
ka Górzyńska. W turnieju mężczyzn uczest-
niczyło 14 drużyn. Zawody przeprowadzo-
no systemem podwójnych eliminacji dla 16 

zespołów. Najlepsi w rywalizacji okazali się Paweł Rejowski/Łukasz Czubiński, którzy w fi-
nale pokonali 2:0 parę Dariusz Bonisławski/Cezary Kostaniak. 

Rywalizacja na ergometrze wioślarskim

Pracownicy SWFiS Małgorzata Januszewicz i Adam Piwiński zorganizowali drugą edycję 
Otwartych Mistrzostw KUL w ergometrze wioślarskim. Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu dysponuje nowym sprzętem, który wraz z nowoczesnym oprogramowaniem zapew-
nił przeprowadzenie zawodów na najwyższym poziomie. Odbyły się one 4 IV 2017 r. W ka-
tegorii kobiet na dystansie 500 m najlepsza okazała się Katarzyna Kuchta z czasem 1:44,20. 
Kolejne miejsca zajęły Joanna Solak 1:46,60, a za nią Agnieszka Miernicka 1:48,00. W kate-
gorii mężczyzn na dystansie 1000 m zwyciężył Łukasz Lewandowski z czasem 3:14,7. II miej-
sce zajął Maksym Rybak z czasem 3:17,60. Trzeci był Dawid Czarkowski z wynikiem 3:24,1. 
Wszyscy uczestnicy zawodów to studenci KUL.

Impreza dla przedszkolaków

Po raz pierwszy w naszym obiekcie sportowym miała miejsce impreza skierowana do 
najmłodszego pokolenia. Była to Przedszkoliada Tour 2017, której głównym organizatorem 
jest Grupa Azoty, a KUL był jej współorganizatorem. Dnia 1 III 2017 r. w Hali Sportowej KUL 
odbyły się dwie tury imprezy w ramach tego największego w Europie cyklu imprez o charak-
terze sportowym dla aktywnych przedszkolaków. W ramach projektu dzieci poznają podsta-
wy czterech dyscyplin olimpijskich: siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz koszykówki. Przy 
stacji siatkarskiej dzieciom pomagały zawodniczki AZS UMCS. W piłkę nożną przedszkolaki 
grały z zawodnikami Motoru Lublin oraz kobiecej drużyny Perły Lublin. Podstaw koszykówki 
uczyły się zaś od zawodników AZS KUL. Dobrej zabawy nie brakowało też w strefie piłki ręcz-
nej, gdzie dzieciom towarzyszyli szczypiorniści AZS UMCS oraz szczypiornistki MKS AZS UMCS 
Lublin. Czerwonemu Kangurowi Przedszkoliady pomagały maskotki AZS KUL Kulozaurus oraz 
AZS UMCS Gryfus. Tego typu inicjatywy mają zaszczepić wśród maluchów pasję do sportu, 
która pielęgnowana przez lata, przyniesie sukcesy. 

Turniej im. prof. Czesława 
Martyniaka

Uczestnicy 
Przedszkoliady  
z koszykarzami  
AZS KUL
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WYDAWNICTWO

KUL

Kościół od początku swego istnienia został zanurzony w przestrzeń 
historyczną i jako taki stał się podmiotem, a zarazem przedmiotem 
historii, bo z jednej strony nieustannie jako bosko-ludzka „instytucja” 
kształtuje i tworzy historię, spełniając się w ten sposób w zbawczej 
misji w odniesieniu do człowieka i świata, z drugiej – jego wielorakie 
przedsięwzięcia poddawane są różnorodnym analizom, integralnym 
badaniom, dokumentowaniu i interpretowaniu, systematyzując jego 
pola aktywności natury typowo religijno-duchowej i społeczno-kul-
turowej. Włączony zaś w strumień działań i różnorodnych dokonań, 
realizujących się w świecie materialnym i duchowym, wpływa wy-
datnie na postać rzeczywistości i kształtuje ją w duchu Dekalogu oraz 
zasad ewangelicznych. Od swego zarania funkcjonuje w kręgu historii 
i polityki, oddziałując na kształt zarówno jednej, jak i drugiej. Konsta-
tacja owa w pełni wyjaśnia – jak wolno sądzić – tytuł niniejszej książ-
ki, w której chodzi przede wszystkim o ukazanie wielopłaszczyzno-
wej obecności Kościoła, postrzeganego w kategoriach teologicznych, 
personalnych, strukturalnych i instytucjonalnych, pośród zmieniają-
cych się uwarunkowań historycznych i polityczno-społecznych, i to 
w perspektywie zasadniczo najnowszego piśmiennictwa historyczne-
go. Z jednej bowiem strony chodzi o ukazanie integralnego związku 
Kościoła z codziennością minionego czasu (szczególnie w XIX i XX w.), 
będącego wyjątkowym bogactwem kulturowym, z drugiej zaś o pod-
jęcie przezeń wyzwania i uniwersalnego zobowiązania w postaci wie-
lorakich przedsięwzięć służących ogólnemu dobru. I to właśnie jest ów 
drugi aspekt badanej przestrzeni, czyli polityka. A ta – zgodnie z wła-
ściwym i pierwotnym znaczeniem tego słowa – oznacza tutaj roztrop-
ną realizację działań podejmowanych przez Kościół, mających służyć 
dobru wspólnemu. (ks. Jan Walkusz)

Beata Duma, kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Jan Walkusz  
Kościół w kręgu historii i polityki.  
Rys historiograficzny
ISBN 978-83-8061-408-6 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ss. 286

Publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL

Robert R. Chodkowski, emerytowany profesor zwyczajny KUL, uzna-
ny badacz i niezmordowany tłumacz starogreckiej tragedii, po przybli-
żeniu polskim czytelnikom dramatów Ajschylosa i Sofoklesa zajął się 
dziełami Eurypidesa (około 485-406 przed Chr.), najmłodszego z trójki 
wielkich tragików starożytnych Aten. 

Tom I tragedii Eurypidesa zawiera przekład dziewięciu najwcze-
śniejszych dramatów poety: Alkestis, Medea, Dzieci Heraklesa, Hipolit, 
Hekabe, Błagalnice, Andromacha, Oszalały Herakles i Trojanki. Nowe 
tłumaczenie tych dzieł, po ich przyswojeniu onegdaj kulturze polskiej 
przez Jerzego Łanowskiego, oddaje współczesną polszczyzną literacką – 
jambiczne partie dialogowe jedenastozgłoskowcem, partie trochaiczne 
trzynastozgłoskowcem, partie chóralne zaś rytmizowanym wierszem 
wolnym – nie tyle wiernie słowa oryginału, co jego poetyckie znaczenia, 
potoczystość wypowiedzi i ich dramatyzm. Co ciekawe, Eurypides za 
życia nie cieszył się taką popularnością jak jego poprzednicy Ajschylos 
i Sofokles, za to po śmierci jego sztuki zyskały niezwykłe powodzenie. 
On sam stał się z czasem mistrzem i wzorem dla późniejszych twórców, 
wywierając wielki wpływ na kolejne pokolenia dramatopisarzy starożyt-
nej Grecji i Rzymu, a poprzez nich także na nowożytną twórczość, i to 
nie tylko literacką, w Europie i na świecie. Jego tragedie zaś wysunęły 
się wręcz na pierwsze miejsce, przed dramaty Sofoklesa i Ajschylosa, tak 
na scenach teatrów, jak i w salach kinowych. Przesądza o tym z pewno-
ścią uniwersalna tematyka tych utworów oraz zawarta w nich bogata 
prawda egzystencjalna.

Stanisław Sarek, TN KUL
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Tragedie, t. I 
przełożył, wstępem i przypisami opatrzył  
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Na nowej wystawie czasowej 
w Muzeum KUL zostanie 
zaprezentowanych ponad 80 prac 
z prywatnej kolekcji Krzysztofa 
Musiała. Ekspozycja ukazuje 
przekrój stylów i nurtów sztuki 
polskiej, począwszy od połowy 
XIX w. przez okres Młodej 
Polski po dwudziestolecie 
międzywojenne, École de 
Paris i rodzącą się awangardę. 
Prezentuje obrazy z przełomu 
XIX i XX w., między innymi 
Olgi Boznańskiej, Juliana 
Fałata, Jana Stanisławskiego, 
Leona Wyczółkowskiego. 
Wielowątkowo przedstawia 
także sztukę dwudziestolecia 
międzywojennego. Wyjątkowe 
obrazy takich malarzy, jak: 
Eugeniusz Zak, Leopold Gottlieb, 
Mela Muter, Tadeusz Makowski, 
Władysław Ślewiński czy Leon 
Chwistek, uzupełnione rzeźbami, 
między innymi Bolesława Biegasa, 
Konstantego Laszczki i Xawerego 
Dunikowskiego, prezentują bardzo 
różnorodny oraz intrygujący obraz 
rozwoju plastyki tego okresu.  

Wystawa stanowi niepowtarzalną 
okazją do prześledzenia 
oraz docenienia złożoności i 
niezwykłego bogactwa polskiej 
sztuki nowoczesnej.  

27 października 2017  
– 17 czerwca 2018

Olga Boznańska (1865 – 1940)
Autoportret z pędzlem i kwiatami, około 1906

olej na desce
fot. Bożena Szafrańska
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