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Z ARCHIWALIÓW

P rezentujemy kilka niepublikowa-
nych dotąd zdjęć przedstawiają-

cych pierwsze roczniki studentów Uni-
wersytetu Lubelskiego. Zespół datowa-
ny jest na pierwszą połowę lat 20. XX w.  
i  pochodzi ze zbiorów ks. Antoniego 
Marchewki (sygn. F-18 w  zbiorach spe-
cjalnych BU KUL). Studenci sfotogra-
fowani zostali przez nieznanego auto-
ra przy pracy w  biurze stowarzyszenia 
samopomocy studenckiej „Bratnia Po-
moc” (założonego na KUL 12 I  1919 r.),  
w stołówce i świetlicy akademickiej oraz 
podczas wycieczki do Spały (pierwszy 
z prawej – ks. A. Marchewka).

JADWIGA JAŹWIERSKA
Biblioteka Uniwersytecka KUL
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Szanowni Państwo,
obszerniejszy jest bieżący numer. Mieści – jak zawsze – teksty dotyczące wybranych tematów z akademickie-

go życia, ale dodatkowo zawiera nieco informacji przydatnych i poszukiwanych wiosenną porą przez młodych 
ludzi przyglądających się ofertom edukacyjnym szkół wyższych. Wertującym więc w tym celu informatory, prze-
szukującym zasoby internetowe w poszukiwaniu  propozycji na miarę swoich oczekiwań i potrzeb proponujemy 
lekturę naszego uniwersyteckiego pisma. Świadomość, że „Przegląd Uniwersytecki” czytają także sympatycy 
i przyjaciele naszego Uniwersytetu, i to w różnych zakątkach kraju i świata, dała asumpt do przygotowania – dla 
młodszych spośród nich, a także dla kształcących się ustawicznie i dla pasjonatów wiedzy – niby-przewodnika 
po wydziałach i niektórych agendach uniwersyteckich. To jedynie – co oczywiste ze względu na charakter pi-
sma i jego ograniczone rozmiary – flesz informacyjny. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne podają przecież 
komunikatory i podstrony internetowe naszej Uczelni, tematyczne i sprofilowane informatory czy foldery. I tam 
znajdą je zapewne zainteresowani. Mam jednak nadzieję, że treści związane z szeroko ujętym kształceniem i do-
kształcaniem zaciekawią także pracowników i studentów naszej Alma Mater.  

W tym miejscu koniecznie chcę podziękować Wszystkim – a jest ich wielu – którzy wypracowali cząstkowy 
i całościowy kształt informacji przekazanych czytelnikom, bo z bogatej rzeczywistości niezwykle trudno było 
wybrać clou tematyki.

Doskonałym kontekstem treści, która zawładnęła numerem, jest artykuł dotyczący koncepcji uniwersytetu. 
W prezentację Uniwersytetu wpisuje się wywiad ze studentem naszej Uczelni wybranym na przewodniczącego 
Parlamentu Studentów RP. Aspekt kulturalny życia Uniwersytetu przybliżają odnośne teksty. Wywiad na temat 
nowego Muzeum KUL przypomina o trwających obchodach jubileuszu 100-lecia KUL. Wszystkie zaś artykuły 
odzwierciedlają barwną mozaikę uniwersyteckiej codzienności.

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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Są   spotkania, które nie są przelotne, 
których czas nie gubi. To, które zo-

stało w mojej świadomości i trwa już pra-
wie 50 lat, jest wyjątkowe, ważne i ma 
wpływ na moje życie, twórczość i rozu-
mienie rzeczywistości. Relacja i przyjaźń 
z prof. Stefanem Sawickim odcisnęła pięt-
no tak na mojej sferze duchowej, jak i po-
stawach prozaiczności dnia codziennego. 
Sądzę, że to więcej niż autorytet, to ro-
dzaj żywienia się osobowością, której do-
świadczenie, wrażliwość i wiedza mówią 
o postawie, jaką pragnie się wziąć za wzór. 
Te opiekuńcze skrzydła chroniły mnie dość 
wcześnie, jeszcze w końcu lat 60., kiedy nie 
byłem świadom ich obecności. To wspa-
niale mieć Anioła Stróża, który w najmniej 
oczekiwanych momentach jest pomoc-
ny i anonimowy. Przywołuję ten pierwszy 
okres, którego wartość i znaczenie zro-
zumiałem po latach. Do takich wyznań 
skłania mnie tak charakterystyczny dla  

prof. Sawickiego dyskretny, serdeczny ton 
relacji z drugim człowiekiem. Nie pełniąc 
jeszcze funkcji prorektora, troskliwie opie-
kował się Teatrem Akademickim KUL, któ-
rego byłem nowicjuszem. Kolejne lata mo-
jej obecności w teatrze pogłębiały i wy-
zwalały więź, jaka rodziła się poprzez twór-
czość artystyczną, ale przenikała również 
życie prywatne. Profesor Stefan Sawicki 
był nie tylko gościem premier teatralnych, 
ale i domu mojej rodziny. A pobyty w let-
nim domu w Rogóźnie stawały się skrzęt-
nie pielęgnowanym rytuałem.

To, co najwcześniej dostrzegłem w jego 
postawie, to zrozumienie, a nie tolerancja 
zachowań, które czasem odbiegały od po-
wszechnie przyjętego kanonu. Takie głę-
bokie zajrzenie w głąb było bardziej szuka-
niem przyczyn niż wydaniem wyroku. Przy-
wołane refleksje przesuwają impresje wo-
kół osoby Profesora na odczucia osobiste, 
ale nie sposób je pominąć w wieloletniej 

przyjaźni. Odważę się powiedzieć, że sym-
bioza przenikań naszej relacji dawała sa-
tysfakcję nie tylko mnie. 

Życia rys posiada ważne, stałe, nieod-
wracalne punkty. Ich wielość składa się 
na niewypaloną przyjaźń, która nas łą-
czy. Misja, której Profesor oddał się bez 
reszty, to Uniwersytet. Jemu poświęcił 
dziesiątki lat w różnych okresach jego 
istnienia. Przeprowadził szczęśliwie, bez 
większych strat przez trudny okres walki 
komunistycznych władz z Kościołem. Dy-
plomatyczne i mądre posunięcia pozwo-
liły przetrwać Uniwersytetowi te trudne 
chwile. Tandem o. Albert Krąpiec – rektor 
i Stefan Sawicki – prorektor świetnie się 
uzupełniał. To zróżnicowanie charakte-
rów i osobowości w konsekwencji tworzy-
ło jeden organizm odpierający wszystkie 
zagrożenia. Dzisiejszy Uniwersytet byłby 
uboższy, gdyby nie obecność w nim tych 
dwóch postaci. 

PROF. DR LESZEK MĄDZIK
dyrektor Sceny Plastycznej KUL

Jubilatowi dedykuję
Myśli kilka na okoliczność 90. urodzin prof. Stefana Sawickiego na Uniwersytecie, 
spisanych przez laudatora uroczystości jubileuszowej, obchodzonej 8 II 2017 r.

Na kilka miesięcy przed ukończeniem studiów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymałem od ks. rektora 
Antoniego Słomkowskiego propozycję asystentury na 
filologii polskiej KUL. Miałem zupełnie inne plany. Ta 
propozycja była absolutnie nieoczekiwana, jednak nie 
namyślałem się długo i dosłownie w kilka godzin po 
egzaminie magisterskim spakowałem swoje krakowskie 
manatki i wsiadłem do pociągu, który szedł do Lublina. 
I dzisiaj, z tej długiej perspektywy pracy w KUL, 
uważam, że to była decyzja dobra, słuszna, a z mojego 
punktu widzenia w pewnym sensie błogosławiona. 
KUL stał się wkrótce dla mnie drugim domem – mówił 
Jubilat do zaproszonych na uroczystość gości.

Prof. Stefan Sawicki – teoretyk 
i historyk literatury, norwidolog, 
pracownik naukowy KUL w latach 
1951-1999, prorektor KUL w latach 
1971-1983 – wraz z Rektorem KUL  
ks. prof. drem hab. Antonim 
Dębińskim i laudatorem  
prof. drem Leszkiem Mądzikiem.
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DR HAB. JACEK GOŁĘBIOWSKI, PROF. KUL
dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 

Polska na Wyspach 
Brytyjskich

D nia 22 I 2017 r. w Polskim Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym w Londynie, 

centrum skupiającym kilkadziesiąt organi-
zacji polonijnych, miało miejsce uroczyste 
wręczenie Nagrody im. Franciszka i Ireny 
Skowyrów – Nagrody Polonijnej Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Jej laureatką została Irena Grocholewska, 
prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskie-
go za Granicą w Wielkiej Brytanii (ZNPZ). 
Wręczenie nagrody odbyło się podczas spo-
tkania opłatkowego zorganizowanego przez 
Zrzeszenie.

W spotkaniu uczestniczyli: konsul gene-
ralny RP Krzysztof Grzelczyk, przedstawiciel 
Polskiej Misji Katolickiej z parafii św. An-
drzeja Boboli w Londynie ks. Janusz Zbro-
niec, prezes Fundacji Jana Pawła II w Wiel-
kiej Brytanii Ewa Szymańska, a także dyrek-
torzy i nauczyciele londyńskich szkół sobot-
nich oraz uczniowie z rodzicami ze szkoły 

polskiej na Wembley, którzy przygotowali 
tradycyjne jasełka. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II reprezentował dyrek-
tor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpa-
sterstwem Polonijnym dr hab. Jacek Gołę-
biowski, prof. KUL.

Nagroda im. Skowyrów jest przyznawa-
na wybitnym przedstawicielom polskiej dia-
spory za ich zaangażowanie w utrzymywanie 
polskości na wychodźstwie oraz badaczom 
dziejów Polonii. Wręczając ją, prof. J. Gołę-
biowski podkreślił, iż kapituła jednomyślnie 
podjęła decyzję o jej przyznaniu, mając na 
uwadze wieloletnie zaangażowanie I. Gro-
cholewskiej w utrzymywanie i utrwalanie 
polskości wśród młodego pokolenia polskich 
emigrantów w Wielkiej Brytanii. Laureatka 
reprezentuje bowiem najstarszą organizację 
oświatową na Wyspach Brytyjskich, powo-
łaną do życia 6 III 1941 r. w Perth w Szko-
cji za zgodą i wsparciem naczelnego wodza 

i premiera RP gen. Władysława Sikorskiego 
oraz ministra oświaty gen. Józefa Hallera.

Najważniejsze działania Zarządu ZNPZ 
pod kierownictwem Ireny Grocholewskiej 
– to przede wszystkim wspieranie szkół so-
botnich przedmiotów ojczystych, między 
innymi poprzez organizowanie zajęć prowa-
dzonych przez polskich naukowców, przy-
gotowywanie uroczystości patriotycznych 
oraz spotkań z kombatantami, a także pie-
lęgnowanie najpiękniejszych tradycji pol-
skiej kultury.

Ostatnią, szczególnie ważną inicjatywą 
utrwalającą polskość na emigracji jest reali-
zowany od roku 2014 przez Zrzeszenie Na-
uczycielstwa Polskiego za Granicą i Ośrodek 
Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Po-
lonijnym projekt edukacyjny „Polska – Oj-
czyzna Jana Pawła II”. W ramach zaplano-
wanych działań historycy z KUL przeprowa-
dzili kilkadziesiąt wykładów z historii Polski 
dla uczniów i nauczycieli polskich szkół so-
botnich w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzię-
ki zaangażowaniu prezes Grocholewskiej 
najpiękniejsze karty dziejów Polski, zapre-
zentowane w nowoczesnej multimedialnej 
formie, wzbudziły zainteresowanie młode-
go pokolenia polskich emigrantów dziejami 
ojczystymi oraz sprawiły, iż Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II, ze swoją 
dewizą Deo et Patriae, stał się szczególnie 
bliski Polakom przebywającym na emigracji 
w Wielkiej Brytanii.

Irena Grocholewska urodziła się w Tarno-
polu na wschodnich kresach II Rzeczypospo-
litej. W roku 1956 dotarła do Londynu, by 
spotkać się z rodzicami po kilkunastoletniej 
rozłące spowodowanej II wojną światową 
i komunistycznym zniewoleniem. Od lat 60. 
XX w. aktywnie działa w organizacjach polo-
nijnych w Wielkiej Brytanii, przede wszyst-
kim w organizacjach oświatowych takich, 
jak Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego 
za Granicą (członek zarządu i prezes) oraz 
w Ministerstwie Oświaty i Wyznań Religij-
nych Rządu RP na Uchodźstwie (sekretarz 
Wydziału Oświaty). Była członkiem redakcji 
„Wiadomości Nauczycielskich”. Pełniła funk-
cję sekretarza Rady Zjednoczenia Polskie-
go w Wielkiej Brytanii (1978-1990), a także 
sekretarza Skarbu Narodowego na Wielką 
Brytanię (1985-1991). Aktywnie działała na 
rzecz obrony dobrego imienia narodu pol-
skiego w mediach anglojęzycznych jako czło-
nek Anglo-Polish Conservative Society i Con-
servative Association Chiswick Branch. Za 
zasługi w pracy niepodległościowej, szkol-
no-oświatowej, społecznej i na rzecz Skar-
bu Narodowego została odznaczona przez 
prezydentów RP na uchodźstwie Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem 
Skarbu Narodowego oraz Krzyżem Kawaler-
skim Polonia Restituta.

Dziękując za wyróżnienie, 
Irena Grocholewska 
powiedziała: „My, 
nauczyciele, nie możemy 
mówić, że nam się coś nie 
udaje, nam musi się udać. 
Jeżeli spotykamy na swojej 
drodze niepowodzenia, 
musimy się podnieść 
i rozwiązać problem,  
bo odpowiadamy  
za przyszłość pokoleń,  
za Polaków, za Polskę” 
(fot. ze zbiorów ZNPZ)

Budują Polskę poza jej granicami. Ich działalność 
dostrzega i docenia Ośrodek Badań nad Polonią 
i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, który Nagrodą im. 
Franciszka i Ireny Skowyrów za rok 2016 uhonorował 
Irenę Grocholewską.
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M iędzynarodowy Fundusz Wyszehradz-
ki (MFW) jest jedyną formalną insty-

tucją Grupy Wyszehradzkiej (V4), inicjatywy 
zawiązanej w 1991 r. Jest to formuła współ-
pracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier o wie-
lowymiarowym charakterze. Głównym ce-
lem państw tworzących V4 była szybka in-
tegracja euroatlantycka, czyli członkostwo 
w NATO i UE. Po zrealizowaniu tego celu for-
muła współpracy jest jednak kontynuowa-
na, w wielu wypadkach z dobrym skutkiem. 
Głos Europy Środkowej zdaje się być obecnie 
coraz bardziej słyszalny i brany pod uwagę 
w poważnej debacie dotyczącej między in-
nymi przyszłości Unii Europejskiej i bezpie-
czeństwa międzynarodowego. 

Beata Jaczewska od wielu lat uczestniczy 
w działaniach administracji centralnej róż-
nego szczebla. W latach 2011-2013 pełniła 
funkcję wiceminister środowiska. W Braty-
sławie pracuje od 2015 r. Jej wizyta na KUL 
składała się z dwóch części. Najpierw dyrek-
tor MFW spotkała się z prorektorem drem 
hab. Pawłem Smoleniem, prof. KUL oraz dzie-
kanem Wydziału Nauk Społecznych ks. drem 
hab. Stanisławem Felem, prof. KUL. Następ-
nie wygłosiła wykład połączony z dyskusją ze 
zgromadzonymi studentami, pracownikami 
KUL oraz innymi osobami zainteresowanymi 

tematyką MFW. Wydarzenie cieszyło się za-
interesowaniem mediów: TVP Lublin, Tv KUL 
oraz rozgłośni radiowych.

Formuła spotkania, prowadzonego przez 
ambasadora Andrzeja Jaroszyńskiego, objęła 
prezentację priorytetów MFW oraz możliwo-
ści wiążących się z programami realizowany-
mi przez tę instytucję. Kluczowe znaczenie 
mają w tym względzie granty oraz stypen-
dia dla studentów i pracowników uczelni. 
Studenci dowiedzieli się o warunkach apli-
kacji, możliwościach i korzyściach wynikają-
cych między innymi z programów funduszu 
związanych z pobytem i nauką w ośrodkach 
zagranicznych. Granty wyszehradzkie, które 
przyznawane są 4 razy w roku, umożliwia-
ją organizację wydarzeń społecznych, kultu-
ralnych, naukowych z udziałem środowisk 
z każdego z państw tworzących Grupę oraz 
państw objętych wsparciem (np. Ukraina). 
Dzięki szerokim i licznym spotkaniom odby-
wanym w ramach grantów wyszehradzkich 
społeczeństwa Europy Środkowej mogą le-
piej się poznać i zrozumieć. Bliskość kulturo-
wa i społeczna, która charakteryzuje Polskę, 
Czechy, Słowację i Węgry, ułatwia wzajemnie 
kontakty. Państwa tworzące V4 sąsiadują ze 
sobą. Stąd też, jak podkreślała Beata Jaczew-
ska, istotne jest dobre układanie wzajemnych 

Kolejne spotkanie w ramach cyklu Debaty Dyplomatyczne KUL odbyło się 16 II 2017 r.  
Tym razem gościem Wydziału Nauk Społecznych była Beata Jaczewska, dyrektor 
wykonawczy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie.

Perspektywa 
wyszehradzka 
prosto  
z Bratysławy

relacji na wszystkich możliwych płaszczy-
znach. Daje to szansę na wzmocnienie więzi 
łączących ludzi i społeczeństwa oraz umożli-
wia otwarcie się na innych, także tych, którzy 
liczą na naszą środkowoeuropejską pomoc 
i wsparcie (jak wspomniana Ukraina). 

Ważną częścią spotkania z dyrektor Ja-
czewską było omówienie możliwości apliko-
wania i przyjęcia na płatne staże studentów 
KUL, zwłaszcza kierunków bezpieczeństwo 
narodowe i stosunki międzynarodowe. Wi-
zyty te będą odbywały się w ramach projek-
tu stażowego z NCBiR pt. „Wysokiej Jakości 
Staże startem do kariery studentów kierun-
ków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki 
międzynarodowe KUL”. Dyrektor MFW nie-
jednokrotnie zachęcała studentów do pod-
jęcia wyzwania związanego z wyjazdem na 
część studiów do innego państwa. Pierw-
si studenci z KUL wyjechali do Bratysławy 
w marcu 2017 r. Jest to z pewnością wielka 
szansa na zdobycie międzynarodowego do-
świadczenia, przydatnego w przyszłej pracy 
zawodowej. Jednocześnie tego typu aktyw-
ność skutecznie uzupełnia wiedzę zdoby-
waną podczas zajęć akademickich. Wydział 
Nauk Społecznych udanie łączy więc teo-
rię z praktyką, także w międzynarodowym 
wymiarze.

DR HAB. WOJCIECH GIZICKI
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych 
koordynator Debat Dyplomatycznych 

Beata Jaczewska 
– dyrektor 
Międzynarodowego 
Funduszu 
Wyszehradzkiego, 
utworzonego 9 VI 2000 r.  
na mocy umowy 
zawartej przez Grupę 
Wyszehradzką
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ANNA TARNOWSKA-WASZAK
dyrektor Uniwersytetu Otwartego

Studenci z University of St. Thomas  
ponownie na KUL

„P  oland has blown me away with its ho-
spitality and generosity” (Polska zwa-

liła mnie z nóg swoją gościnnością i hojno-
ścią). „The course over-exceeded my expecta-
tions! I plan to continue my graduate studies 
at KUL in the near future” (Kurs przekroczył 
moje oczekiwania. Planuję kontynuować stu-
dia magisterskie na KUL w najbliższej przy-
szłości). „I would suggest this program and 
trip to all of my friends without a doubt”  
(Bez wątpienia będę polecać ten program 
i wyjazd wszystkim moim przyjaciołom). 
To niektóre z wielu, często powtarzających 
się wypowiedzi studentów z University of  
St. Thomas goszczących na KUL.

Takie opinie o Uczelni, mieście, kraju, 
programie są niezwykle przyjemne i dają du-
żo satysfakcji. Ich źródłem jest fakt, że na 
naszym Uniwersytecie organizujemy przed-
sięwzięcia dostosowane do potrzeb i oczeki-
wań konkretnych odbiorców. W ten sposób 
przygotowane (we współpracy z uniwersy-
tetami zagranicznymi) programy edukacyjne 
nie tylko przekazują wiedzę z danej tematy-
ki, ale również opowiadają o nas w tak po-
zytywny sposób, że osoby w nich uczestni-
czące, które najczęściej nie miały z Polską 
żadnych wcześniejszych kontaktów, stają się 
jej ambasadorami. Na programy te składają 
się głównie wykłady, wygłaszane zazwyczaj 
przez wykładowców z KUL. Ważne jest też 
właściwe połączenie ich z licznymi różnorod-
nymi aktywnościami, ponieważ możliwie du-
ża liczba odwiedzanych miejsc i poznanych 
osób, zakładany obiektywizm przekazywa-
nych informacji i odpowiedni margines sa-
modzielności w zgłębianiu zagadnień mają 
duże znaczenie. Pozostają jeszcze: szacunek 
do słuchaczy, przyjazne odniesienia, otwar-
tość… i gościom trudno się z nami rozstać.

W programie „Comparative Politics of 
Central Europe – Poland” amerykańscy stu-
denci uczestniczyli w wykładach, które doty-
czyły między innymi historii naszej części kon-
tynentu, rzeczywistości okresu komunizmu, 

transformacji ustrojowej w Polsce, a także 
kondycji polskiej gospodarki. Poza zajęciami 
akademickimi wzięli udział w spotkaniach, 
wycieczkach oraz wizytach. Oczywiście zwie-
dzili KUL, spotkali się z jego władzami i do-
wiedzieli się o naszej ofercie edukacyjnej. Byli 
też gośćmi lubelskiego Ratusza. Jednym z mi-
lej odebranych przez nich punktów progra-
mu była kolacja ze studentami naszej Uczelni, 
podczas której mogli wymienić się spostrze-
żeniami, doświadczeniami oraz poglądami, 
a także dowiedzieć się, jak wygląda studio-
wanie w Polsce oraz życie akademickie w Lu-
blinie. Mimo że polska zima dała o sobie znać, 
to niskie temperatury nie przeszkodziły na-
szym gościom w odkrywaniu uroków regionu. 
Zwiedzili Zamość, Muzeum Zamoyskich w Ko-
złówce, Państwowe Muzeum na Majdanku 
oraz lubelskie Stare Miasto.

Celem Uniwersytetu Otwartego KUL jest 
upowszechnianie dorobku Uczelni poprzez 
otwieranie jej na szeroką publiczność, a jego 
oferta skierowana jest do wszystkich chcących 
zdobywać i pogłębiać wiedzę na najwyższym 
akademickim poziomie bez względu na wiek, 
wykształcenie, miejsce zamieszkania i obywa-
telstwo. Działalność adresowana do słuchaczy 
z zagranicy wpisuje się w założenia statutowe 
jednostki i stanowi istotny element jej aktyw-
ności. Polega ona między innymi na organiza-
cji i koordynacji różnorodnych projektów we 

współpracy z partnerami zagranicznymi oraz 
programów dla obcokrajowców. Jedną z form 
tego typu działań jest właśnie organizacja tai- 
lor-made (skrojonych na miarę) edukacyjnych 
programów tematycznych związanych zarów-
no z szeroko rozumianym zakresem badań na-
ukowych prowadzonych na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim Jana Pawła II, jak i wycho-
dzących poza ten zakres.

Wśród przedsięwzięć Uniwersyte-
tu Otwartego KUL przeprowadzonych dla 
uczestników z zagranicy warto wymienić 
chociażby te dla studentów z University of 
Notre Dame nawiązujące do nauczania Ka-
rola Wojtyły, o różnorodnej tematyce dla 
studentów University of St. Thomas czy te 
o polskim systemie edukacyjnym adreso-
wane do osób odpowiadających za eduka-
cję w Islandii. Organizowanie takich pro-
gramów nie tylko buduje relacje z osobami 
w nich uczestniczącymi, ale także z ważny-
mi dla Uniwersytetu partnerami z zagranicy 
oraz licznymi instytucjami w Polsce. 

Kolejna wypowiedź uczestnika ostatniego 
kursu może stanowić podziękowanie wszyst-
kim tym, którzy współtworzą nasze progra-
my: „I honestly thoroughly enjoyed every 
single day & every activity. Cannot thank 
you enough” (Absolutnie i szczerze podobał 
mi się każdy dzień i każdy punkt programu. 
Nie umiem bardziej podziękować).

Przyjechali na specjalnie dla nich przygotowany program zatytułowany „Comparative 
Politics of Central Europe – Poland”. Była to kolejna wizyta studentów z amerykańskiego 
katolickiego uniwersytetu na naszej Uczelni. Tym razem, w dniach 3-11 I 2017 r., 
Uniwersytet Otwarty gościł grupę 22 studentów z University of St. Thomas w Minnesocie.

Wykłady akademickie 
były ważnym punktem 
programu „Comparative 
Politics of Central Europe 
– Poland” 
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18 stycznia w ramach projektu Śniadanie 

z Rektorem ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 
spotkał się z przedstawicielami Koła Nauko-
wego Doktorantów Ars Educandi z Wydziału 
Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeń-
stwie w Stalowej Woli, 25 stycznia z grupą 
chińskich studentów studiujących na KUL, 
a 24 lutego z przedstawicielami wspólnot 
Duszpasterstwa Akademickiego KUL.

Spotkania z gośćmi Uczelni
20 stycznia z okazji święta patrona dzien-

nikarzy św. Franciszka Salezego Rektor KUL  
zaprosił na okolicznościowe spotkanie re-
daktorów naczelnych lubelskiej prasy oraz 
dyrektorów lokalnej rozgłośni radiowej i Te-
lewizji Polskiej.

23 stycznia Rektor KUL gościł Mariusza 
Olbromskiego, poetę, prozaika, muzealni-
ka, działacza kultury. Wziął też udział w je-
go wieczorze autorskim zatytułowanym „Po-
dróże na Kresy”, odbywającym się w ramach 
cyklu „Kulowskie spotkania literackie”.

22 lutego Rektor KUL i prorektor dr hab. 
Paweł Smoleń, prof. KUL spotkali się z preze-
sem Zarządu Deutche Bank Polska Krzyszto-
fem Kalickim, który przybył na KUL wygłosić 
wykład pt. „Problemy zarządzania ryzykiem” 
w cyklu „Pro publico bono – KULtura człowie-
ka i społeczeństwa”.

27 lutego Rektor KUL gościł aktora, re-
żysera i producenta filmowego Krzysztofa 
Czeczota, który w listopadzie ubiegłego roku 
realizował na KUL nagrania do Biblii audio.

Targi Wydawców Katolickich
17 listopada Rektor KUL wraz  z sekreta-

rzem Konferencji Episkopatu Polski bpem Ar-
turem Mizińskim i prezesem Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich ks. Romanem Szpa-
kowskim otworzył XIX Targi Wydawców Kato-
lickich, zorganizowane przez SWK we współ-
pracy z KUL. W ramach trwającego 3 dni 
wydarzenia ponad 30 wystawców zaprezen-
towało swój dorobek wydawniczy. W progra-
mie znalazły się także: promocja książki Ko-
ściół w czasie przełomu, spotkanie autorskie 
z ks. Krzysztofem Kralką, wystawy przygoto-
wane przez 2 wydawnictwa – Gaudium i JUT, 
koncert pieśni patriotyczno-religijnych w wy-
konaniu Polskiej Opery Kameralnej.

Akty prawne
24 stycznia prorektor o. dr hab. Marcin 

Tkaczyk OFMConv, prof. KUL podpisał po-
rozumienie w sprawie powstania w Lubli-
nie repozytorium danych przestrzennych, 

Z kalendarza wybrane

zawarte przez Urząd Miasta Lublin oraz czte-
ry uczelnie: KUL, UMCS, Politechnikę Lubel-
ską i Uniwersytet Przyrodniczy. Repozyto-
rium, w formie biblioteki online, pozwoli na 
wymianę informacji przestrzennej między 
miastem i uczelniami. Dane w nim zawarte 
będą mogły być nieodpłatnie wykorzystywa-
ne przez uczelnie do celów dydaktycznych 
i naukowych. Pracownicy naukowi będą zaś 
uczestniczyli w tworzeniu repozytorium, 
udostępniając dane uzyskane w wyniku swo-
ich badań. Umowa partnerska będzie także 
płaszczyzną współpracy naukowej pomiędzy 
jej sygnatariuszami. 

1 lutego Rektor KUL podpisał list intencyj-
ny o współpracy KUL z Towarzystwem Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach. Było to sforma-
lizowanie realizowanej już współpracy, mają-
cej na celu lepsze rozpoznanie potrzeb tego 
środowiska, by stwarzać osobom słabowidzą-
cym i niewidzącym coraz bardziej przyjazne 
warunki do studiowania.   

14 lutego Rektor KUL wraz z rektorami 
lubelskich uczelni podpisał list intencyjny 
w sprawie utworzenia Związku Uczelni Lu-
belskich, który pozwoliłby na współpracę 

w różnych dziedzinach, wspólne ubieganie 
się o granty czy realizowanie programów.

Modlitwa
29 stycznia Rektor KUL przewodniczył 

Mszy św. sprawowanej w kościele akade-
mickim dla emerytowanych pracowników 
Uczelni. Eucharystię koncelebrował i w co-
rocznym spotkaniu świąteczno-noworocz-
nym z zaproszonymi uczestniczył prorektor 
o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL.

10 lutego prorektor o. dr hab. Marcin 
Tkaczył, prof. KUL przewodniczył Mszy św. 
odprawionej w kościele akademickim w 6. 
rocznicę śmierci abpa Józefa Życińskiego, 
wielkiego kanclerza KUL w latach 1997-2011.

22 lutego Rektor KUL modlił się wraz 
z przedstawicielami Uniwersytetu przy gro-
bie ks. Idziego Radziszewskiego z okazji 95. 
rocznicy jego śmierci. Tego też dnia popro-
wadził rozważanie podczas apelu jasnogór-
skiego w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze 
[tekst na www.kul/pl/wypowiedzi].

opracowała M.K.
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Msza św. rozpoczynająca coroczne 
spotkanie świąteczno-noworoczne  
dla emerytowanych pracowników 
Uczelni

Spotkanie z przedstawicielami 
lubelskich mediów
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Drodzy Przyjaciele Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego!

Wczorajsza i dzisiejsza liturgia koncentruje się na jednym wyda-
rzeniu, na jednej Tajemnicy: Jezus Chrystus „zmartwychwstał, jak 
powiedział” (Mt 28,6). W naszych kościołach rozbrzmiewają sło-
wa dostojnej XI-wiecznej sekwencji Victimae paschali laudes (Niech 
w święto radosne). Wyrażają one radość z dorocznego obchodu uro-
czystości Zmartwychwstania Pańskiego, radość ze zwycięstwa życia 
nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra nad złem, nadziei nad 
zwątpieniem. „Śmierć zwarła się z życiem [...] choć poległ Wódz ży-
cia, króluje dziś żywy”.

I.  „[...] oznajmijcie moim braciom: 
niech idą do Galilei” (Mt 28,10)

W dalszych strofach przywołanej sekwencji słyszymy świadec-
two św. Marii Magdaleny, w tradycji chrześcijańskiej zwanej apo-
stołką apostołów. Wyznaje ona: „Jam Zmartwychwstałego blask 
chwały ujrzała”. Jak zanotował w swej ewangelii św. Mateusz, po-
wstały z grobu Chrystus skierował do niej i do innych kobiet proś-
bę, aby udały się do uczniów i oznajmiły im o Jego zmartwych-
wstaniu. Kobiety stały się więc pierwszymi zwiastunkami radości, 
posłankami Dobrej Nowiny, orędowniczkami przesłania, które dla 
ludzi wierzących jest fundamentem i najważniejszą prawdą wia-
ry, źródłem mocy i męstwa nawet wobec największych zagrożeń 
i niebezpieczeństw.  

„Oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zo-
baczą” (Mt 28,10) – powiedział przestraszonym kobietom Pan. Ga-
lilea dla wielu uczniów była ojczyzną, krainą młodości i wspomnień, 
ziemią, na której wszystko się zaczęło, także ich wielka przygoda 
z Chrystusem. Powrót do Galilei, dzisiaj nazywanej kolebką chrze-
ścijaństwa, oznacza nowy początek, nowe życie, a jego źródłem jest 
zmartwychwstały Chrystus. 

Jezus sam określa miejsce spotkania z uczniami. Podobnie przy-
chodzi On do różnych miejsc naszej codziennej egzystencji, szuka nas 
w naszej własnej Galilei, aby kształtować wspólnotę swoich wyznaw-
ców. Zmartwychwstały wskazuje miejsca spotkania z każdym z nas 
wszędzie tam, gdzie żyjemy, działamy, podejmujemy nasze obowiąz-
ki rodzinne, społeczne, zawodowe. On tam jest i posługując się nami, 
chce tworzyć wszędzie wspólnotę żyjącą w pokoju, sprawiedliwości, 
zgodzie i wzajemnym poszanowaniu. 

II.  Dobro wspólne u podstaw katolickiej 
wizji państwa i społeczeństwa

Wskazana przez Zmartwychwstałego jako miejsce spotkania Gali-
lea przywodzi na myśl naszą ziemską ojczyznę, w której po jubileuszu 
chrztu przygotowujemy się do przyszłorocznych obchodów stulecia 
odzyskania wolności po latach zaborów. Ta data należy do najważ-
niejszych w historii Polski; symbolizuje początek. Wdzięczni Opatrz-
ności za wymodlone przez pokolenia odrodzenie Ojczyzny, Polacy, 

przywołując często proroctwa wielkiego wieszcza narodowego Ada-
ma Mickiewicza, porównywali wydarzenia tego pamiętnego roku do 
zmartwychwstania, do powstania z grobu niewoli.

Także odradzająca się Polska była budowana na chrześcijańskich 
fundamentach, spośród których jednym z najważniejszych było 
trwałe przekonanie, że państwo jest wspólnym dobrem obywateli. 
Już w czasach jagiellońskich Polacy określali swoje państwo słowem 
Rzeczpospolita, pochodzącym od łacińskiego terminu res publica, 
oznaczającego rzecz wspólną, rzecz stworzoną pospołu, razem. Wy-
rażali w ten sposób myśl, że państwo jest wspólnym dobrem wol-
nych obywateli, a władza publiczna ma temu wspólnemu dobru 
służyć. 

Idei Rzeczypospolitej odpowiada idea dobra wspólnego. Pozwala 
ona przezwyciężyć rozbieżność między dbałością o prawa jednostek 
i równie słusznymi wymaganiami społeczności. Człowiek bowiem, 
jak to ujął Tomasz Merton, „nie jest samotną wyspą”, nie może żyć 
w samolubnej izolacji od innych osób; od urodzenia bowiem żyje 
w społeczności, od której wiele  zyskuje, wiele też jej oddaje i w ja-
kiś sposób jej służy. Z drugiej strony osoba ludzka nie może być 
zmarginalizowana i sprowadzona jedynie do ról społecznych przy-
pisanych jej przez zbiorowość, na przykład państwo czy określoną 
grupę społeczną.  

 Podejścia te przybrały w dziejach Europy formę skrajnych, 
przeciwstawnych sobie ideologii: indywidualizmu i kolektywizmu. 
Obydwie, jak podkreślał św. Jan Paweł II, między innymi w ency-
klice Centesimus annus, są oparte na jednostronnych koncepcjach 
człowieka. Ich ograniczenia przezwycięża koncepcja dobra wspól-
nego. Jest ona dorobkiem długiej historii europejskiej kultury spo-
łecznej, politycznej i prawnej. Ujawniła się już w jakiejś mierze 
u greckich i rzymskich autorów starożytnych, a została rozwinięta 
przez myślicieli chrześcijańskich i stała się jedną z naczelnych za-
sad katolickiej nauki społecznej. Godzi ona harmonijnie nadrzędną 
i niezbywalną godność każdej osoby ludzkiej i jej wymiar społecz-
ny, wspólnotowy. 

III.  Wobec narodowych wyzwań

W perspektywie przygotowań do świętowania wielkiego jubile-
uszu odrodzenia Rzeczypospolitej, ale także w obliczu aktualnych po-
działów i sporów politycznych, których treść i forma niejednokrotnie 
uwłacza godności naszych długich, chrześcijańskich i narodowych 
dziejów, przypomnieć trzeba następującą prawdę. W życiu społecz-
nym najważniejsze jest dobro ludzkiej osoby, ale ujęte integralnie, 
tak by obejmowało wymóg dbałości o równie słuszne dobro innych 
osób, z którymi winniśmy tworzyć solidarną wspólnotę. Nie wolno 
więc tej wspólnoty niszczyć i rozbijać przez partyjną prywatę, nie-
rozważne działania, niekiedy wręcz obrażające wysiłek i krew tych, 
którzy z heroicznym poświęceniem walczyli o odrodzenie Ojczyzny, 
a następnie ją z sukcesem gorliwie odbudowywali.

Patrząc na liczącą ponad tysiąc lat historię państwowości polskiej 
oraz na stulecie wolnej Ojczyzny, nie możemy nie zauważyć, że los 
Polski i Polaków zawsze wiązał się ze sposobem traktowania dobra 

Słowo Rektora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z okazji Świąt Wielkanocnych

W TROSCE O WSPÓLNE DOBRO
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wspólnego. Katastrofa państwa polskiego pod koniec XVIII stulecia 
była w dużej mierze skutkiem znacznego osłabienia poczucia dobra 
Rzeczypospolitej. Różne grupy, często związane z ościennymi mocar-
stwami, nie bacząc na integralne potrzeby swego państwa, zabiega-
ły o indywidualne, partykularne korzyści lub też – czego nie można 
przywoływać bez trwogi – o interesy tych ościennych mocarstw. Oli-
garchia magnacka, liberum veto służące zrywaniu sejmu, polityczna 
anarchia, przekupstwo, nieudolność władzy, blokowanie reform – to 
znane z podręczników historii jaskrawe przykłady niezważania na 
dobro kraju i rodaków.

Świętując zbliżające się stulecie odrodzenia Polski, nie zaniedbaj-
my obowiązku dokonania starannego narodowego rachunku sumie-
nia. Wdzięczni Opatrzności za łaskę życia w wolnym państwie, pytaj-
my samych siebie: czy na co dzień traktujemy je jako dobro wspól-
ne? w jaki sposób przyczyniamy się do jego wzmocnienia? Na te 
pytania powinien sobie odpowiedzieć każdy z nas. Wszyscy bowiem, 
nie tylko władze publiczne, jesteśmy odpowiedzialni za Rzeczpo-
spolitą, która jest naszym wspólnym domem i szczególnym dobrem 
przyszłych pokoleń. Bądźmy przekonani, że – jak mawiał nasz nobli-
sta Henryk Sienkiewicz – „Ojczyźnie nie można za wiele ofiarować”. 
W warunkach pokoju i niepodległości miłość do narodowego domu 
polega na codziennym rzetelnym wypełnianiu podstawowych obo-
wiązków obywatelskich, aktywnym uczestnictwie w życiu lokalnych 
wspólnot, poszanowaniu środowiska naturalnego, aktywnej trosce 
o honor Ojczyzny, pogłębianiu wiedzy o jej historii i kulturze. Przy-
pominał nam o tym niestrudzenie papież Polak, wierny syn polskiej 
ziemi. W liście z okazji 25. rocznicy I pielgrzymki do Ojczyzny pisał: 
„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je 
miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych 

i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna 
Ojczyzna”. 

IV.  Katolicki Uniwersytet Lubelski – 
rówieśnik odrodzonej Polski

Zbliżający się jubileusz roku 1918 ma szczególne znaczenie dla 
społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Jest to bowiem także rok założenia naszej Uczelni, która wyrasta 
z tej samej idei co odradzająca się Polska. Jest to idea budowania 
wspólnego domu wolnych ludzi złączonych w naród. Założyciel KUL 
ks. Idzi Radziszewski jeszcze wiele lat przed I wojną światową pisał 
o potrzebie utworzenia katolickiego uniwersytetu służącego cało-
ściowemu rozwojowi narodu polskiego. Opatrznościową rolę KUL  
w odradzającej się Rzeczypospolitej dostrzegał prymas Ste-
fan Wyszyński, dla którego założenie Uniwersytetu było niczym  
„[...] pierwszy śpiew wolnego narodu, który rozlegał się jeszcze 
niemal na gruzach, w ubóstwie i szatach podartych”. Nie inaczej 
znaczenie utworzenia KUL oceniał papież Jan Paweł II. W 1992 r.,  
a więc z perspektywy 75 lat funkcjonowania Uniwersytetu,  
widział on w jego powstaniu, zbieżnym z odrodzeniem Ojczyzny,  
„[...] wymowny znak, że w tym przełomowym momencie naród 
rozumiał, czym jest kultura chrześcijańska dla jego suwerennego 
bytu i jaką rolę w tworzeniu i rozwijaniu tej kultury pełni właśnie 
uniwersytet katolicki”. 

Drodzy Przyjaciele  
Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego! 

Z przejęciem i wzruszeniem 
śpiewamy: „Oto dzień, który Pan 
uczynił, radujmy się zeń i wesel-

my” (Ps 118, 24). Dziękując  
z serca za okazywane naszemu 

Uniwersytetowi zainteresowanie, 
modlitwę i pomoc, życzę Wszyst-
kim, by radość płynąca z chwaleb-
nego zmartwychwstania naszego 
Pana towarzyszyła nam nieustan-

nie, by umacniała w wierze, na-
dziei i miłości, by otwierała nasze 
serca na siebie nawzajem i moty-
wowała do dbania o nasze wspól-

ne dobro – nasz ojczysty dom.

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 
 
 
 
 

Rektor KUL

Fra Angelico, „Noli me tangere" (fot. pl.wikipedia.org)
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Odznaczenia państwowe 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 6 XII 2016 r. o nada-
niu odznaczeń, na wniosek ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego, za zasługi w dzia-
łalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni 
zostali profesorowie naszego Uniwersytetu. 
Uroczystego odznaczenia w imieniu Prezy-
denta RP dokonał 23 II 2017 r. wojewoda 
lubelski Przemysław Czarnek.

Złoty Krzyż Zasługi
prof. dr hab. Marian Surdacki
Srebrny Krzyż Zaslugi
ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Brązowy Krzyż Zasługi:
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 Nominacje profesorskie

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dr hab. Dorota Śliwa z Instytutu 
Filologii Romańskiej otrzymała 2 XII 2016 r.  
tytuł naukowy profesora nauk humani-
stycznych. Uroczystość wręczenia no-
minacji odbyła się 11 I 2017 r. w Pałacu 
Prezydenckim.

 Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 
9 II 2017 r. ks. dr hab. Marian Zając i ks. dr 
hab. Stefan Szymik MSF z Instytutu Nauk Bi-
blijnych otrzymali tytuł profesora nauk teo-
logicznych. Nominację odebrali 8 III 2017 r. 
w Pałacu Prezydenckim.

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
z dnia 9 II 2017 r. ks. dr hab. Tadeusz Guz 
z Instytutu Architektury Krajobrazu otrzy-
mał tytuł profesora nauk humanistycznych. 
Uroczyste wręczenie nominacji profesor-
skiej miało miejsce 8 III 2017 r. w Pałacu 
Prezydenckim. 

Profesury, habilitacje, 
doktoraty

22 II 2017 r. zostały uroczyście wręczone 
awanse zawodowe na stanowisko profeso-
ra zwyczajnego i nadzwyczajnego, dyplomy 

doktora habilitowanego oraz dyplomy 
doktorskie.

Awans na stanowisko profesora zwy-
czajnego odebrał ks. prof. dr hab. Zdzisław 
Janiec, na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego: ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. 
KUL, o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL,  
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, ks. dr 
hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL,  
ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL.

Stopień naukowy doktora habilitowane-
go uzyskali: 

 � Wydział Teologii
o. dr hab. Stanisław Bazyliński 
ks. dr hab. Mirosław Brzeziński 
ks. dr hab. Richard Gorban 
dr hab. Piotr Kopiec 
ks. dr hab. Andrzej Piwowar

 � Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji 

dr hab. Aleksander Maziarz
dr hab. Jerzy Nikołajew  
dr hab. Wojciech Lis 

 � Wydział Filozofii 
dr hab. Monika Komsta 
dr hab. Anna Głąb 
dr hab. Mikołaj Krasnodębski
dr hab. Robert Trypuz

 � Wydział Nauk Humanistycznych
dr hab. Joanna Teske
ks. dr hab. Marcin Wysocki

 � Wydział Nauk Społecznych 
dr hab. Agata Błachnio
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl.
Do promocji doktorskich przystąpiło  

39 doktorów: 5 z WT, 12 z WPPPKiA, 2 z WF,  
10 z WNH i 10 z WNS.

Odznaczenie Bene Merito

Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC  
został wyróżniony honorowym odznacze-
niem Bene Merito, przyznawanym przez 
ministra spraw zagranicznych za działal-
ność wzmacniającą pozycję Polski na arenie 

Prof. Dorota Śliwa (fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP)

Ks. prof. Marian Zając (fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP)

Ks. prof. Stefan Szymik (fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP)

Odznaczenia państwowe

Ks. prof. Tadeusz Guz (fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP)

LAURY
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międzynarodowej. Laureat – jak powiedział 
wiceminister Jan Dziedziczak podczas uroczy-
stości wręczenia odznaki w dniu 27 II 2017 r. 
– został nagrodzony za troskę o rodaków za 
granicą, zwłaszcza na Wschodzie, a głównie 
na Ukrainie i Białorusi. 

Nominacje pracowników 
i studentów

Ks. dr hab. Broński, prof. KUL z Insty-
tutu Prawa został wybrany do Naukowej 
Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa, składającej się z 15 profesorów – 
wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin 
nauki, doradzających firmie w obszarze ba-
dawczo-rozwojowym. Nominacje z rąk Łu-
kasza Kroplewskiego, wiceprezesa zarządu 
PGNiG S.A. ds. rozwoju, naukowcy odebrali 
30 I 2017 r. w siedzibie Muzeum Gazownic-
twa w Warszawie.

Konrad Kozioł, doktorant na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 
prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL, zo-
stał ponownie wybrany na przewodniczącego 
Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Pol-
skich na kadencję 2017-2018. Wybory odby-
ły się w ramach XIX Zjazdu DFUP, który miał 
miejsce w dniach 10-12 II 2017 r. w Domu 
Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

Tomasz Zarębski, student prawa, wice-
przewodniczący Uczelnianego Samorzą-
du Studentów KUL, wszedł w skład pre-
zydium Forum Uniwersytetów Polskich. 
Nowe władze zostały wybrane przez 
przedstawicieli 16 szkół wyższych pod-
czas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, 
odbywającego się 28 I 2017 r. na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim.

Konkurs Certamen 
Salesianum Latinum

Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL z In-
stytutu Filologii Klasycznej otrzymał wyróż-
nienie w konkursie Certamen Salesianum La-
tinum, organizowanym pod auspicjami Wy-
działu Literatury Chrześcijańskiej i Klasycz-
nej Pontificia Academia Salesiana w Rzymie 
i adresowanym do wykładowców języka ła-
cińskiego z całego świata. Wyróżnienie zo-
stało przyznane za tekst Antibarbarus sive 
de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in 
Polonia cultoris dissertatiuncula brevis w ka-
tegorii: proza łacińska.

Nagroda Stowarzyszenia 
„Dziennikarze dla 
Zdrowia”

Dr Małgorzata Żurakowska z Instytutu 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 
pracująca także jako dziennikarz Polskiego 

Radia Lublin, otrzymała III nagrodę w kate-
gorii: audycje radiowe w konkursie Dzienni-
karz Medyczny Roku 2016. Laureaci, zajmu-
jący się w swojej pracy zawodowej tematyką 
zdrowotną, zostali uhonorowani za kreatyw-
ność i umiejętność przekazywania swoim 
odbiorcom nawet najtrudniejszych tematów 
medycznych. Wręczenie nagród miało miej-
sce 20 I 2017 r. w Warszawie, podczas konfe-
rencji noworocznej dla dziennikarzy związa-
nych ze Stowarzyszeniem „Dziennikarze dla 
Zdrowia” – organizatorem konkursu.  

Wyróżnienie EPSO

Przedstawiciel Biura Karier KUL, na za-
proszenie Europejskiego Urzędu Dobo-
ru Kadr (EPSO), wziął udział w pierwszym 
międzynarodowym seminarium zorganizo-
wanym przez tę instytucję, mającym na ce-
lu integrację działań na rzecz promowania 
idei ambasadorów karier UE oraz zatrud-
nienia i możliwości odbywania praktyk i sta-
ży w instytucjach UE. Spotkanie odbyło się 
14 I 2017 r. w Brukseli. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele biur karier z uniwersytetów 
w Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Holan-
dii, Wielkiej Brytanii, Malty, Estonii, Belgii 
oraz z 4 uniwersytetów z Polski.

Medal „Pro Patria”

Polska Akademicka Korporacja Astrea 
Lublinensis została uhonorowana przez sze-
fa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych ministra Jana Józefa Ka-
sprzyka medalem przyznanym w dowód 
uznania szczególnych zasług w kultywowa-
niu pamięci o walce o niepodległość ojczy-
zny. Odznaczenia dokonał 11 II 2017 r. woje-
woda lubelski Przemysław Czarnek. W uro-
czystości uczestniczyli między innymi pro-
rektor ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 
i kurator korporacji Astrea Lublinensis dr 
hab. Maciej Jońca, prof. KUL.

 opracowała M.K.Profesury, habilitacje, 
doktoraty

Wręczenie medalu  
„Pro Partia",  
(fot. Dawid Kostecki/LUW)
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W ażnym elementem procesu transferu 
technologii na naszym Uniwersytecie 

jest projekt Inkubator Innowacyjności, który 
realizujemy we współpracy z Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej, pełniącym funkcję 
lidera tego nowatorskiego przedsięwzięcia. 

Projekt ten jest pierwszym w historii KUL 
przedsięwzięciem dotyczącym komercja-
lizacji wiedzy o tak szerokim zakresie. Jest 
on efektem współpracy Centrum Transfe-
ru Wiedzy i Technologii UMCS oraz nowo 
utworzonej na KUL Sekcji ds. Komercjaliza-
cji Wiedzy i Technologii. Jednostki te pozy-
skały ponad 1 200 000 zł z przeznaczeniem 
na komercjalizację wiedzy w ramach ogło-
szonego przez ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego programu „Wsparcie zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacja wy-
ników prac B+R w jednostkach naukowych 
i przedsiębiorstwach”. 

Rozwój innowacyjnych badań

Celem projektu jest wsparcie procesu 
zarządzania wynikami badań naukowych 
i prac rozwojowych, w szczególności w za-
kresie ich dostosowania do potrzeb przed-
siębiorców. Zespoły badawcze prowadzące 
innowacyjne i gospodarczo użyteczne pra-
ce otrzymają możliwość sfinansowania prac 
przedwdrożeniowych, ochrony patentowej, 
a także działań promocyjno-informacyjnych. 
W ramach projektu została powołana Ra-
da Inwestycyjna, w której uczestniczą przed-
stawiciele środowisk biznesowych, funduszy 
inwestycyjnych oraz władz uniwersyteckich. 
Wyłoni ona w procedurze konkursowej łącz-
nie osiem tematów o wysokim potencjale 
wdrożeniowym. Zespoły badawcze otrzyma-
ją środki (maksymalnie 100 000 zł) na sfinan-
sowanie wydatków związanych z przystoso-
waniem rozwiązań badawczych do potrzeb 

rynku, na przykład na zakup materiałów i su-
rowców, wyposażenia laboratoryjnego, prze-
prowadzenie analiz rynku, przygotowanie 
strategii komercjalizacji, a także wynagro-
dzenia dla członków zespołów badawczych. 
W ramach projektu przewidziana jest rów-
nież możliwość uczestniczenia w wystawach 
i targach wynalazczości. 

W celu zbudowania kompleksowej ofer-
ty naszych uniwersytetów powołane zostały 
profesjonalne zespoły brokerów innowacji, 
którzy poprzez dodatkowe szkolenia, udział 
w wizytach studyjnych w wiodących ośrod-
kach krajowych i uczestnictwo w konferen-
cjach branżowych nabędą dodatkowych uni-
kalnych kompetencji w zakresie komercjaliza-
cji badań naukowych i transferu technologii. 
Brokerzy innowacji pełnią rolę pośredników 
odpowiedzialnych za nawiązywanie współ-
pracy między środowiskiem naukowym 
a otoczeniem gospodarczym, co prowadzi do 
faktycznego zastosowania wyników badań 
w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Projekt Inkubator Innowacyjności jest wy-
jątkową okazją, aby urynkowić wypracowy-
wane przez pracowników Uniwersytetu roz-
wiązania i doprowadzić do ich wdrożenia. 
Tym samym stwarza skuteczne warunki do 
rozwoju komercyjnego, a w efekcie pozwo-
li ich twórcom osiągnąć sukces gospodarczy. 
Zgłoszone do udziału w projekcie propozycje 
prac rozwojowych zostaną objęte wsparciem 
brokerów innowacji. Dla wszystkich rozwią-
zań, które mają potencjał wdrożeniowy, we 
współpracy z autorami zostanie zaplanowana 
indywidualna ścieżka komercjalizacji. 

System komercjalizacji 
wiedzy na Uczelni 

Ważnym elementem procesu komercja-
lizacji wiedzy są działające na uczelniach 

jednostki organizacyjne zajmujące się 
transferem technologii i nawiązywaniem 
relacji z przedsiębiorcami. Na KUL funkcję 
tę spełnia zespół brokerów innowacji dzia-
łający w ramach Sekcji ds. Komercjalizacji 
Wiedzy i Technologii w Dziale Obsługi Ba-
dań i Rozwoju Uniwersytetu. Utworzona 
pod koniec zeszłego roku Sekcja zajmuje 
się transferem wyników badań naukowych 
oraz prac rozwojowych prowadzonych na 
KUL. Do jej zadań należy między innymi 
identyfikowanie projektów mających po-
tencjał komercjalizacyjny, wspieranie pra-
cowników naukowych w zakresie opraco-
wania oferty badawczo-rozwojowej, budo-
wanie sieci kontaktów z przemysłem, re-
alizacja procesu komercjalizacji wyników 
badań naukowych posiadających poten-
cjał wdrożeniowy, koordynowanie cało-
ści procesu komercjalizacji oraz ustalanie 
strategicznych warunków transferu wiedzy 
i technologii. 

Pracownicy Sekcji nawiązują relacje 
z otoczeniem gospodarczym, jednostkami 
naukowymi i samorządowymi w zakresie 
realizacji wspólnych projektów badaw-
czo-rozwojowych oraz inicjują we współ-
pracy z przedsiębiorstwami i pracownika-
mi naukowymi wspólne prace wdrożenio-
we. W tym celu współpracują na bieżą-
co zarówno z pracownikami naukowymi, 
jak i zewnętrznymi firmami. Przygotowu-
ją oferty dla przedsiębiorców, angażują 
się w tworzenie wniosków projektowych 
z zakresu współpracy z przedsiębiorcami, 
jak i szeroko rozumianego rozwoju Uni-
wersytetu. Prowadzą również współpracę 
z funduszami inwestycyjnymi w celu po-
zyskania finansowania na rozwój najbar-
dziej perspektywicznych rozwiązań wy-
pracowanych przez pracowników naszej 
Uczelni.

RADOSŁAW KRAJEWSKI 
Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Inkubator 
Innowacyjności
Motorem rozwoju nauki i powstawania nowych tematów badawczych staje się  
coraz częściej kooperacja nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prowadzi ona  
do stworzenia sprawnie działającego systemu sprzyjającego rozwojowi innowacji. 

W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI KUL I UMCS PROWADZĄ NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE: 
 z wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych (w terminie 27 III – 28 IV 2017 r.); 
 z wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (nabór ciągły od 27 III 2017 r.);
 z wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych (nabór ciągły od 27 III 2017 r.).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kul.pl/inkubator oraz www.kul.pl/komercjalizacja.
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Od pewnego czasu w różnych kręgach 
i środkach społecznego przeka-

zu debatuje się o problemie zmasowanego 
napływu i obecności w Europie imigrantów 
z innych kręgów kulturowych i religijnych. To 
ważne i złożone zjawisko wygenerowało po-
laryzację poglądów, społeczne napięcia; sta-
ło się sprawdzianem człowieczeństwa, kul-
tury, cywilizacji i wiary, naszej i przybyszów. 
W natłoku tematów, obwieszczanych szans 
i zagrożeń umykają trzy istotne zagadnienia, 
które tworzą nasz polski punkt odniesienia 
zbiorowej tradycji, bogatych doświadczeń, 
wiedzy i praktyk o migrowaniu i współist-
nieniu ludzi zróżnicowanych kulturowo, reli-
gijnie i światopoglądowo. Tworzą go: wielo-
narodowa Polska przedrozbiorowa i okresu 
międzywojennego, nasze doświadczenie mi-
growania i życia pomiędzy obcymi oraz fakt, 
że dzisiaj żyją wśród nas imigranci z różnych 
zakątków współczesnego świata. 

Tej ostatniej kwestii, mało eksponowa-
nej, poświęcono konferencję naukową pt. 
„Oblicza i wyzwania imigracji w Polsce”, 
która odbyła się w dniach 15-16 I 2017 r. 
na KUL w ramach inicjatywy Colloquia inter 
gentes. Podczas obrad szukano odpowiedzi 
na pytania: kim są aktualni imigranci w Pol-
sce? gdzie mieszkają? co robią? jakie są 
ich sukcesy i trudności? jak się czują wśród 
nas i co o nas myślą? jaki jest ich wkład 
w rozwój gospodarczy i kulturowy Polski? 
jaki jest nasz stosunek do nich? co robią 
dla nich samorządy, instytucje państwowe, 
a zwłaszcza Kościół katolicki? 

Organizatorzy konferencji: Werbistow-
ski Ośrodek Migranta Fu Shenfu w War-
szawie (dyrektor dr Jacek Gniadek SVD), 
Instytut Teologii Fundamentalnej KUL (dr 
hab. Andrzej Pietrzak SVD), Zakład Stosun-
ków Międzynarodowych UMCS (dr hab. 
Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS), Katedra 
Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego 
UKSW (dr Marta Osuchowska), Funda-
cja Kultury Chrześcijańskiej „Artos” (Mał-
gorzata Zmysłowska), Franciszkanki Mi-
sjonarki Maryi i Caritas Polska stworzyli 
przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń 
związanych z bieżącą obecnością imigran-
tów w Polsce. Przyjęto, że obecnie należy 
zadać pytanie o imigrantów już mieszka-
jących wśród nas, o modele wzajemnych 
relacji i działań na rzecz integracji oraz bu-
dowy społeczeństwa sprzyjającego wspól-
nemu rozwojowi. Przyjęto również, że ak-
tualne modele będą rzutowały na trakto-
wanie przyszłych imigrantów, zwłaszcza 
przy hipotetycznym i gwałtownym wzro-
ście ich liczby w Polsce.  

Konferencja rozpoczęła się w niedzie-
lę 15 stycznia w Światowy Dzień Migran-
ta i Uchodźcy, obchodzony w Kościele ka-
tolickim od ponad 100 lat. W kościele 

akademickim bp Krzysztof Zadarko, prze-
wodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Mi-
gracji, Turystyki i Pielgrzymek, odprawił 
Mszę św., a w homilii przywołał słowa pa-
pieża Franciszka, który mówił, że imigranci 
i uchodźcy wpisani są w historię zbawienia, 
i prosił o modlitwę w ich intencji. Po Mszy św.  
bp K. Zadarko wygłosił prelekcję i popro-
wadził dyskusję na temat aktualnej sytuacji 
imigrantów w Europie i stosunku Kościoła 
w Polsce do tej problematyki. 

16 stycznia konferencję otworzył prorek-
tor ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. 
Witając prelegentów i gości, zwrócił uwagę 
na znaczenie tematu obrad oraz podkre-
ślił zaangażowanie naszej Uczelni na rzecz 
imigrantów i zagranicznych studentów. Pre-
legenci poruszali w referatach następują-
ce tematy: bp Zadarko mówił o obecności 
imigrantów – obcych w Kościele katolickim 
w kontekście europejskim i polskim oraz 
o reakcji na tzw. kryzys uchodźczy w Euro-
pie; ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW 
zainteresował słuchaczy integracją muzuł-
manów w Europie jako wyzwaniem dla is-
lamu i katolicyzmu; dr Osuchowska przy-
bliżyła zagadnienia związane z sytuacją 
prawną imigrantów w prawodawstwie 
państwowym i kościelnym; płk dr Andrzej 
Jakubaszek (dyrektor Komendy Głównej 
Straży Granicznej) mówił o aktualnej sytu-
acji cudzoziemców w Polsce na podstawie 
danych i doświadczenia Straży Granicznej, 
o głównych problemach zjawiska i ich skali; 
dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz (UW) 
przedstawiła zagadnienie integracji spo-
łeczności wietnamskiej w Polsce; dr hab. 
Julia Gorbaniuk (KUL) zreferowała rezulta-
ty badań nad zadowoleniem z repatriacji 
i przystosowaniem się do życia w Polsce 

Polaków z Kazachstanu; ks. Piotr Chmielec-
ki SCJ (doktorant ITF KUL) omówił zjawisko 
migracji w nauczaniu Kościoła; s. Barbara 
Olejnik RSCJ zapoznała słuchaczy z działal-
nością Jezuickiego Centrum Społecznego 
„W Akcji” na rzecz migrantów i uchodźców; 
Marta Walasik-Sałek (Cartias Polska) przy-
bliżyła innowacyjne działania Caritas Polska 
na rzecz uchodźców; ks. J. Gniadek mówił 
o doświadczeniach dwustronnej integra-
cji wolontariuszy i ludzi w drodze podczas 
nauczania języka polskiego w werbistow-
skiej Fundacji Fu Shenfu; Ewa Petrykiewicz 
(dyrektor Liceum Polonijnego Kolegium  
św. Stanisława Kostki w Warszawie) wska-
zała na edukację jako klucz do asymilacji 
repatriantów; dr Wiesław Dawidowski OSA 
zreferował sposób funkcjonowania i do-
świadczenia duszpasterstwa angielskoję-
zycznego w Warszawie; Luis Alberto Villa-
blanca Alvarez (dyrektor szkoły języka hisz-
pańskiego Villablanca) przedstawił życie 
w Polsce z punktu widzenia imigranta; Inna 
Mshkorez (studentka KUL) omówiła mało 
znany problem integracji i opieki pastoral-
nej nad studentami polskimi z Kazachstanu. 
Obrady podsumował bp Zadarko, podkre-
ślając pozytywne znaczenie przedstawio-
nych inicjatyw dla wykształcenia w spo-
łeczeństwie i w kręgach kościelnych wła-
ściwych postaw oraz praktyk względem 
imigrantów, dalekich od stereotypowych 
i ideologicznych przesłanek. 

Konferencja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem mediów. Organizatorzy i pre-
legenci udzielili 11 wywiadów radiowych 
i telewizyjnych. Obrady były także transmi-
towane przez internet i z tej formy uczest-
nictwa skorzystało 427 osób. Referaty są 
dostępne na kanale youtube. 

DR HAB. ANDRZEJ PIETRZAK SVD
Instytut Teologii Fundamentalnej

Oblicza i wyzwania 
imigracji w Polsce
 
W czasach współczesnych imigracja stała się 
problemem w skali globalnej. O jednym z aspektów 
tego zjawiska – imigrantach mieszkających w Polsce 
rozmawiano podczas Światowego Dnia Migranta 
i Uchodźcy, którego tegoroczne centralne obchody 
zostały zorganizowane na KUL.
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KS. PROF. DR HAB. STANISŁAW JANECZEK
Instytut Filozofii

Uniwersytet in Christi gloriam

Przy starej żelaznej bramie Uniwersytetu 
Harvarda, nad wejściem do głównego kam-
pusu, znajduje się napis, odnotowany w ka-
talogu Wydziału Teologii Uniwersytetu z ro-
ku 1643, opisujący okoliczności i motywacje 
towarzyszące powołaniu jednej z najsłyn-
niejszych uczelni w wymiarze globalnym: „Po 
tym, jak Bóg bezpiecznie doprowadził nas do 
Nowej Anglii, zbudowaliśmy nasze domy, za-
pewniliśmy sobie konieczne środki do życia, 
stworzyli dogodne miejsce dla sprawowa-
nia kultu Boga, utworzyli rząd obywatelski, 
wówczas następną rzeczą, na której nam za-
leżało i do której tęskniliśmy, był rozwój na-
uczania i wspierania go dla przyszłości. Oba-
wialiśmy się, że zarządzanie kościołami przy-
padnie analfabecie, kiedy nasi pastorzy już 
legną w prochu. I kiedy tak myśleliśmy o tym 
i konsultowali się wzajemnie, jak wykonać 
to wielkie zadanie, spodobało się Bogu po-
ruszyć serce pana Harvarda (bożego dżen-
telmena i miłośnika wiedzy, żyjącego pośród 
nas), tak iż przekazał połowę swojej posia-
dłości (w kwocie około 700 funtów) w celu 
wzniesienia budynku college’u i biblioteki. 
Potem ktoś inny przekazał 300 funtów, na-
stępni dali więcej, a publiczna ręka państwa 
dorzuciła resztę. College, na mocy wspól-
nej zgody, miał znajdować się w Cambridge 
(bardzo miłe i dogodne miejsce) i nazywany 
jest (ku czci nazwiska pierwszego założycie-
la) Harvard College”. 

Nic dziwnego, że uniwersytet ten został 
założony in Christi gloriam (na chwałę, ku 

uczczeniu Chrystusa), ponieważ fundatorzy 
wierzyli, że „all knowledge without Christ 
was vain” (wszelka wiedza bez Chrystusa jest 
bezwartościowa). Postawę tę oddaje dewiza 
uczelni z roku 1692 – Veritas Christo et Eccle- 
siae (prawda dla Chrystusa i Kościoła), co 
potwierdza oryginalna pieczęć uniwersyte-
tu. Z czasem, niestety, usunięto zawołanie 
Christo et Ecclesiae, pozostała jednak roz-
tropnie veritas – prawda. 

Misja uniwersytetu

Zachowane przez Uniwersytet Harvar-
da fundamentalne odniesienie do prawdy, 
idea służby prawdzie wyraża nieprzerwaną 
ciągłość idei szkolnictwa wyższego, przy-
najmniej w jego optymalnym, modelowym 
kształcie, jakim jest uniwersytet. Tuż przed 
II wojną światową, jakby przewidując barba-
rzyństwa obydwu systemów totalitarnych, 
pisał, równie podniośle jak fundatorzy Ha-
rvard College, Kazimierz Ajdukiewicz, ce-
niony, także obecnie, przez wszystkie śro-
dowiska naukowe logik i metodolog nauki: 
„Wszak nie po to człowiek żyje, by nasycać 
swój głód i swe pragnienie, by chronić się 
od zimna i deszczu, by unikać bólu fizycz-
nego i choroby. Te potrzeby musi człowiek 
zaspokajać i nauka ułatwia mu to w wyso-
kim stopniu. Lecz gdy się te zwierzęce po-
trzeby zaspokoi, wtedy do głosu docho-
dzą potrzeby wyższe, potrzeby kulturalne 
człowieka. Zaspokaja je człowiek, oddając 
się sztuce i nauce. […] Gdy mu to szczęście 
przypadło w udziale, gdy może uczestniczyć 

w budowaniu gmachu nauki, staje na szczy-
tach ludzkości jako ten, komu dane jest 
uczestniczyć w tej czynności, a jej spełnienie 
stanowi, być może, najszczytniejsze powo-
łanie człowieka”. Równocześnie zaś, znów 
proroczo przewidując dzisiejszą presję na 
upraktycznienie wyników nauki i nachalne 
uzawodowienie szkolnictwa wyższego, pisał: 
„Społeczeństwo, które zajmowałoby się tyl-
ko rozwiązywaniem tych zagadnień, których 
zastosowanie praktyczne w danej chwili już 
jest widoczne, postępowałoby równie nie-
rozsądnie, jak gdyby pozwalało na wyrabia-
nie opatrunków, potrzebnych do zatamowa-
nia upływu krwi, dopiero wtedy, gdy ktoś już 
krwawi, a nie dozwalało na tworzenie tych 
opatrunków na zapas”.

Współczesne koncepcje 
uniwersytetu

Od początku nowożytności coraz więk-
szego znaczenia nabiera wężej pojęta idea 
kształcenia zawodowego, która początko-
wo ubogacała wizję kształcenia ogólnego 
tak, by dobór treści nauczania służył bie-
żącym potrzebom społecznym i gospodar-
czym. Nic dziwnego, że szkolnictwem coraz 
bardziej interesuje się absolutystyczne pań-
stwo, które przejmuje je – nierzadko bezce-
remonialnie – ze środowisk wyznaniowych. 
Stąd też obserwuje się stały wzrost liczby 
szkół zawodowych i podnoszenie ich pre-
stiżu. Sukcesywnie odchodzą one od cia-
snoty jednokierunkowości oraz płaskiego 
praksizmu i od początku wieku XX nadają 

W okresie trwającej w Polsce debaty na temat kształtu 
polskiego szkolnictwa wyższego i w perspektywie 
przygotowywanej w tym zakresie ustawy cenna jest 
inicjatywa podjęta w Instytucie Jana Pawła II, wpisująca 
się w tę ważną dyskusję. Oto kilka myśli o uniwersytecie 
integralnym na kanwie referatu inaugurującego cykl 
spotkań konwersatoryjnych.

Uniwersytet – 
wciąż katolicki
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stopnie naukowe. Dzisiejsze wyższe szko-
ły zawodowe coraz częściej dokonują bo-
wiem swoistego plagiatu wobec uniwersy-
tetów, nawet w nazwie, gdyż powstają uni-
wersytety medyczne, techniczne czy rolni-
cze, tym samym nolens volens wskazując, 
jak dalece uniwersytet jest dla szkolnictwa 
wyższego uczelnią paradygmatyczną. Chcą 
bowiem uprawiać naukę w sposób integral-
ny, w odniesieniu do całego spektrum na-
uk. Dla przykładu, cieszący się najwyższym 
globalnym prestiżem amerykański MIT, czy-
li Massachusetts Institute of Technology, 
prowadzi trójstopniowe studia w zakresie 
Humanities, Arts and Social Sciences, dla-
tego można w nim uzyskać doktorat z lin-
gwistyki czy filozofii. Cóż więc dziwnego, że 
na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutni-
czej funkcjonuje też Wydział Humanistycz-
ny, a faktycznie humanistyczno-społeczny, 
skoro prowadzi kulturoznawstwo, socjolo-
gię i komunikację społeczną. 

We współczesnym życiu akademickim 
dominuje jednak idea ogromnego „uniwer-
sytetu wszechstronnego” (comprehensive 
university), który co prawda scala bogac-
two współczesnych dyscyplin, ale gubi czę-
sto fundamentalne ukierunkowanie na od-
krywanie prawdy dla niej samej; w miejsce 
badań podstawowych ceni badania nasta-
wione na bezpośrednią użyteczność. Coraz 
bardziej na znaczeniu zyskuje też idea „uni-
wersytetu badawczego” (research universi-
ty). Uniwersytety mają być nade wszystko – 
jak nowożytne akademie nauk – instytutami 
badawczymi, których bieżąca efektywność, 
wpisana w służbę gospodarki czy nawet spo-
łeczeństwa opartego na wiedzy, jest pod-
stawowym wyróżnikiem ich oceny. Odpo-
wiada to ukierunkowanej praksistycznie idei 
„uniwersytetu przedsiębiorczego” (entre-
preneurial czy enterprising university) jako 
elementowi „przedsiębiorczej edukacji” (en-
trepreneurship czy enterprising education). 
Uczelnie wyższe mają tworzyć sieć powiązań 
świata biznesu ze środowiskami naukowymi 
i rządowo-samorządowymi, aż po firmy ty-
pu spin-off, ukształtowane z elementów wy-
dzielonych z korporacji gospodarczych i ze 
struktur wydziałów uniwersyteckich. Ich ce-
lem jest komercjalizacja technologii i trans-
fer wiedzy, co prowadzi często do osławione-
go utowarowienia badań i nauczania. 

Uniwersytet wyznaniowy

Gdy do powyższych konstatacji dodamy 
– promowane często przez ośrodki władzy 
i media – ideały programowego pluralizmu 
kulturowo-społecznego, wielokulturowości, 
która nierzadko przekształca ideę toleran-
cji w political correctness, ujawnimy powód 
stałego renesansu tradycyjnego szkolnictwa 
w formie uniwersytetów wyznaniowych. Od 
wieku XIX rośnie bowiem stale liczba szkół 
i uniwersytetów katolickich, a ich gwałtow-
ny przyrost ujawnił się zwłaszcza podczas 
długiego pontyfikatu Jana Pawła II. Obec-
nie jest ponad 200 000 szkół i ponad 1500 
uniwersytetów katolickich. Kształcą one 52 
miliony dzieci i młodzieży w szkołach pod-
stawowych i średnich oraz 6 milionów stu-
dentów w akademiach i na uniwersytetach. 
Co ciekawsze, wyższe szkoły katolickie rozwi-
jają się bodaj najlepiej w tych krajach, w któ-
rych wyznawcy Chrystusa są w mniejszości. 
Przykładem może być Tajwan, gdzie kato-
licy stanowią tylko 1,4% mieszkańców. Na 
wyspie tej funkcjonują jednak aż 3 uczelnie 
katolickie, w pełni zachowujące swoją kato-
licką tożsamość. Na przykład Fu Jen Catholic 
University w roku 2003 miał 20 000 studen-
tów, a 10 lat później – 27 000. Uniwersytet 
katolicki może być więc nie tylko atrakcyjny 
dla współczesnych młodych ludzi, nie tylko 
efektywny, skoro się rozwija, ale i paradyg-
matyczny, jeśli zachowa wysoki poziom ba-
dań i dydaktyki oraz swą ideową tożsamość.

By nie opuszczać bliższych nam euro-
atlantyckich realiów, powołam się na przy-
kład jezuickiego Saint Joseph’s University 
z amerykańskiej Filadelfii. W widocznym 
miejscu na stronie internetowej tego uni-
wersytetu – podkreślam to, bo nie jest to 
standardem na uczelniach deklarujących 
się nawet dumnie jako katolickie – opisa-
na została jego misja, która harmonijnie 
zespala kształcenie ogólne i zawodowe, 
a nade wszystko odważnie podkreśla wy-
magające wychowawcze zadania tej uczel-
ni: „Przez 160 lat Uniwersytet św. Józe-
fa wspierał zawodowe i osobiste ambicje 
mężczyzn i kobiet, dostarczając zdyscypli-
nowanej jezuickiej edukacji, takiej, która 
wymaga ogromnego wysiłku, poszerza wie-
dzę, pogłębia rozumienie, podkreśla sku-
teczne rozumowanie i komunikację, rozwija 

moralny i duchowy charakter oraz daje 
trwałą dumę. Edukacja św. Józefa obejmu-
je wszystkie aspekty osobowego wzrostu, 
odzwierciedlając Ignacjańskie credo cura 
personalis. Im bardziej jesteś całością, tym 
bardziej możesz dać coś światu. Studenci, 
prowadzeni przez wydział oddany zarówno 
nauczaniu, jak i pracy naukowej, rozwijają 
się intelektualnie poprzez intensywny pro-
gram sztuk wyzwolonych i zaawansowane 
studium w wybranym kierunku. Ostatecz-
nie staniesz się liderem, nabywając moral-
ny fundament konieczny do formułowania 
rzetelnych sądów. Przez zajęcia, aplikację 
osiągnięć naukowych do rozwiązywania 
problemów społeczności nauczysz się do-
ceniać kulturową odmienność, zobaczysz 
świat – i swoje w nim miejsce – jako cu-
downą możliwość wzrostu i dobrych dzieł”. 
Cóż więc dziwnego, że co dziesiąty członek 
aktualnego składu Kongresu USA jest absol-
wentem szkoły średniej lub wyższej prowa-
dzonej przez jezuitów.

Uniwersytet katolicki jako 
uniwersytet integralny

W perspektywie bliskich obchodów 
100-lecia KUL można zapytać, czy nie trze-
ba nam – zabieganym o uatrakcyjnienie ob-
razu naszej Uczelni, optymalnie dostoso-
wanej do współczesnej mentalności i po-
trzeb rynku – pokornie i roztropnie, a nade 
wszystko ustawicznie rozważać wizję uni-
wersytetu, którą ukazywał św. Jan Paweł II, 
przez 24 lata profesor KUL. W przemówie-
niach do społeczności naszego Uniwersy-
tetu w Częstochowie w roku 1979 i na KUL 
w roku 1987 nie tylko wpisywał uniwersy-
tet w paradygmat prawdy, ale też widział 
w nim „jakiś odcinek walki o człowieczeń-
stwo człowieka”, wzywając, by „wyzwalał 
potencjał umysłowy i potencjał duchowy 
człowieka, żeby pomógł w jego wyzwoleniu 
się w określonej wspólnocie ludzi”, by roz-
wijał „potencjał umysłu, woli i serca; for-
mację całego człowieka”. Cóż więc dziwne-
go, że podkreślał „genealogię” uniwersy-
tetu, „wspólną z Kościołem, bo w pewnym 
sensie o to samo chodzi Kościołowi i uni-
wersytetowi”. Życzmy więc naszemu Uni-
wersytetowi, by pozostał uniwersytetem in-
tegralnym, dlatego także katolickim.
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KONWERSATORIUM MYŚLI KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II
„ISTOTA I MISJA UNIWERSYTETU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”
ORGANIZATOR: INSTYTUT JANA PAWŁA II

 z 19 I 2017 – ks. prof. Stanisław Janeczek (KUL) „Uniwersytet 
czy uniwersytety” (cały wykład na www.youtube.com/
watch?v=ZMjAElYZgy4)

 z 22 II 2017 – prof. Zbigniew Drozdowicz (UAM) „Zagrożenia dla 
polskich uniwersytetów” 

 z 30 III 2017 – prof. Zbigniew Osiński (UMCS) 
„Misja uniwersytetu w realiach społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej  
na wiedzy” 

 z 24 IV 2017 – prof. Roman Z. Morawski 
(Politechnika Warszawska) „Uniwersytet 
w czasach biurokracji”

 z 18 V 2017 – ogólnopolska konferencja  
„Osoba - Uniwersytet - Prawda”
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Akt lokacyjny Lublina

Rok 2017 upływa w Lublinie pod zna-
kiem uroczystości jubileuszowych obcho-
dzonych po hasłem 700-lecia miasta. Ob-
chody nawiązują do rocznicy wystawienia 
w 1317 r. przez Władysława Łokietka do-
kumentu nadającego lubelskie wójtostwo 
dziedziczne Maciejowi – wójtowi w Opa-
towcu. Dokument ten, zachowany do na-
szych czasów w zasobie lubelskiego Archi-
wum Państwowego, mimo wątpliwości do-
tyczących jego formy i treści, uchodzi wśród 
badaczy za najstarszy dokument lokacyjny 
miasta, na mocy którego zostało Lublino-
wi nadane prawo magdeburskie, odmiana 
prawa niemieckiego. Oznaczało to przyję-
cie nowoczesnych wzorców prawnych i or-
ganizacyjnych, które pozwoliły stopniowo 
rozwinąć się miastu w silny ośrodek gospo-
darki, handlu i kultury. Trzeba jednak pa-
miętać, że niemal cały XIV w. był jeszcze 
okresem, w którym Lublin rozwijał się bar-
dzo słabo, a proces lokacyjny uległ zapew-
ne nawet załamaniu. W czas dynamicznego 
rozwoju wkroczył Lublin dopiero u schył-
ku XIV stulecia, wraz z objęciem tronu pol-
skiego przez Władysława Jagiełłę i zakoń-
czeniem walk polsko-litewskich. Jako cie-
kawostkę warto odnotować fakt, że to wła-
śnie na Zamku Lubelskim panowie polscy 
złożyli po raz pierwszy przysięgę wierności 
temu wybranemu na tron Polski i udające-
mu się do Krakowa na uroczystości koro-
nacyjne władcy Litwy. Unia z Litwą ozna-
czała zmianę położenia Lublina z usytuowa-
nego na peryferiach państwa niewielkie-
go punktu, narażonego na stałe najazdy, 
w istotny w skali państwa ośrodek, leżący 

na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlo-
wych, znajdujący się na najważniejszej dro-
dze monarchy wciąż podróżującego między 
stolicami swego rozległego państwa – Kra-
kowem i Wilnem.

Stan wiedzy na temat 
początków miasta

Należy mieć nadzieję, że jubileuszowe 
obchody staną się okazją zarówno do popu-
laryzacji wiedzy o historii Lublina wśród je-
go mieszkańców, a także osób przybywają-
cych z zewnątrz, jak też do dyskusji, których 
tematem będzie poszukiwanie odpowiedzi 
na liczne pytania dotyczące początków mia-
sta nad Bystrzycą. Trzeba bowiem stwier-
dzić, że wciąż jest w tej kwestii znacznie 
więcej znaków zapytania, wątpliwości i hi-
potez niż pewnych ustaleń.

Trzeba przede wszystkim podkreślić, że 
nie można mylić 700. rocznicy lokacji mia-
sta na prawie niemieckim z rocznicą po-
wstania Lublina. Jest on znacznie starszy 
i był wspominany już u schyłku XII w. w źró-
dłach pisanych (odnośnie do tej części ziem 
polskich, w której znajduje się Lublin, są 
one dla średniowiecza bardzo skąpe). Był 
zapewne już wówczas ośrodkiem archidia-
konatu terenowego – jednostki administra-
cji kościelnej zajmującej w strukturze tej 
administracji miejsce pośrednie między bi-
skupem a najniższym jej szczeblem – pa-
rafiami, które ostatecznie pojawiły się na 
ziemiach polskich nie później niż w począt-
kach XIII w. Niestety jest to właściwie je-
den z niewielu tematów, o których możemy 
się wypowiadać niemal z całkowitą pewno-
ścią. Spory dotyczą prawie każdej kwestii 

DR HAB. JACEK CHACHAJ
Instytut Historii 

Początki Lublina 
nadal pełne pytań
 
Tegoroczne obchody rocznicy lokacji miasta stanowią 
doskonałą okazję do świętowania, ale także dają 
dodatkowy impuls do podejmowania badań  
mających na celu poznanie początków miasta,  
ciągle budzących wiele wątpliwości.

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
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Najwcześniejsze wzmianki 
o kaplicy Trójcy Świętej przy 
Zamku Lubelskim pochodzą 
z 1326 r., a zdobiące jej wnętrze  
malowidła bizantyńsko-ruskie 
– z roku 1418 (fot. Piotr Maciuk/
Muzeum Lubelskie) 
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związanej z wczesnymi dziejami Lublina. 
Można do nich zaliczyć: czas powstania 
i charakter (był to ośrodek typu wiejskie-
go czy wczesnomiejskiego z targiem? miał 
znaczenie w skali lokalnej, regionu czy kra-
ju?) ośrodka osadniczego nazwanego Lubli-
nem, czas powstania w nim ośrodka władzy 
państwowej, lokalizacja najstarszego gro-
du państwowego (czy może kilku grodów?), 
liczba, czas powstania i rozmieszczenie 
pierwszych świątyń, a w końcu także czas 
pierwszej lokacji na prawie niemieckim, co 
wydaje się szczególnie istotne w związku 
z obecnymi jubileuszowymi obchodami.

Większość informacji zawartych nawet 
w solidnych naukowych opracowaniach 
dotyczących wczesnych dziejów Lublina 
w istocie trzeba uznać za mniej lub bar-
dziej prawdopodobne hipotezy. W litera-
turze popularnej zaś oraz w sporej części 
przewodników po mieście można natrafić 
na wiadomości ocierające się czasem bar-
dziej o fikcję literacką niż oparte na rzetel-
nie przeprowadzonych badaniach. Wszyst-
ko to prowadzi do sytuacji, w której po-
toczna wiedza o początkach Lublina, nawet 
wśród osób deklarujących zainteresowanie 
dziejami miasta, jest swoistą mieszaniną 
faktów, hipotez (często wzajemnie sprzecz-
nych) oraz zwykłych mitów. Co gorsza, moż-
na napotkać nawet prace naukowe, których 
autorzy z trudem oddzielają informacje źró-
dłowe od utartych i silnie utrwalonych, ale 
w istocie nieuzasadnionych tez. Dodatko-
wo część osób, zwłaszcza wśród rodowi-
tych mieszkańców Lublina, jest emocjonal-
nie przywiązana do niektórych poglądów 
(słyszeli je czasem od członków rodziny już 
od wczesnego dzieciństwa) i trudno im po-
godzić się z tym, że ich wiedza jest niezgod-
na z faktami.

Hipotezy naukowe dotyczące 
powstania Lublina

Opowiadając o początkach Lublina, 
a jednocześnie próbując pokazać, na ja-
kiego typu problemy natrafiamy, można to 
zrobić, tworząc dwie równie prawdopodob-
ne historie. Każda z nich dodatkowo po-
winna zawierać liczne warianty przebiegu 
poszczególnych wydarzeń. Ogólnie rzecz 
biorąc, obecne (lecz także i wcześniejsze, 
bo sytuacja taka trwa przynajmniej od pół-
wiecza) poglądy badaczy zajmujących się 
wczesnymi dziejami Lublina (historyków, 
archeologów, historyków sztuki) można 
w pewnym uproszczeniu podzielić na dwie 
grupy. Jedni opowiadają się za wczesnym 
założeniem Lublina, widzą w nim ważny 
ośrodek już w czasach poprzedzających po-
wstanie państwa polskiego (w którym ist-
niał gród plemienny, choć co do jego loka-
lizacji nie ma zgody wśród przyjmujących 

Dr hab. Jacek Chachaj  
Jest autorem wielu publikacji  
na temat początków Lublina, w tym 
„Początki kościołów lubelskich 
w świetle legend i przekazów 
historycznych" (Lublin 2010, 2011) czy 
„Lublin - miasto Rychezy? Lubelskie 
szkice historyczne XI-XIV wieku" 
(Lublin 2014)
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upatrywali tam osady handlowej, domyślali 
się istnienia w pobliżu (na wzgórzu Gro-
dzisko) powstałego co najmniej w XI w.  
grodu piastowskiego, być może z kaplicą. 
Same początki kościoła na Czwartku, zgod-
nie w XIX-wieczną literaturą, umieszczano 
w bardzo wczesnym okresie, często w XI w., 
dopatrując się tam siedziby najstarszej lu-
belskiej parafii, która została później prze-
niesiona. Próba podważenia tych ustaleń, 
choć by przez wykazanie, że rzekomo pra-

dawny przekaz o wczesnym powstaniu ko-
ścioła pochodzi z XIX w., a popularność zy-
skał dopiero około 150 lat temu, dopro-
wadziła do istotnej zmiany sytuacji. Spora 
część środowiska naukowego głośno wy-
raża poważne wątpliwości co do przedsta-
wionej wyżej wizji, choć nadal są osoby ją 
podtrzymujące. Okazało się, że uchodzą-
ca za niemal udowodnioną przez badania 
wykopaliskowe (nigdzie poza Czwartkiem 
nie prowadzano tak kompleksowych badań 
archeologicznych!) hipoteza jest bardzo 

krucha. Tymczasem odrzucenie kościoła 
św. Mikołaja jako siedziby najstarszej parafii 
skazuje nas na poszukiwania innej świątyni, 
która mogła pełnić tę funkcję, co prowoku-
je kolejne dyskusje i stawianie hipotez.

Stawiania hipotez nie da się bowiem 
uniknąć, badając początki Lublina. War-
to zauważyć, że hipotezą (choć wysoce 
prawdopodobną) jest zgodnie przyjmowa-
ny przez badaczy, i to niemal jako pewnik, 
fakt istnienia w XII w. grodu lubelskiego na 
wzgórzu zamkowym. Archeolodzy są jed-
nak pewni tylko tego, że na wzgórzu zam-
kowym odkryto relikty drewnianych kon-
strukcji, które zapewne są pozostałością 
umocnień (jest to jedyne miejsce w Lubli-
nie, gdzie tego typu konstrukcję odkryto), 
ale są one datowane na XIII w.

Zapewne nie wszystkie hipotezy da się 
zweryfikować, jeśli w końcu doczekamy się 
zakrojonych szerzej badań archeologicz-
nych w miejscach, które zdają się kluczo-
we dla poznania początków miasta. Liczymy 
na takie badania, bo wyniki wielu dotych-
czasowych wykopalisk, z reguły przypadko-
wych i prowadzonych na niewielką skalę, 
nie były publikowane i są trudno dostępne 
dla osób zainteresowanych. Jednocześnie 
nieprzerwane od wieków użytkowanie te-
renów w wielu ważnych miejscach (choć-
by na wzgórzu staromiejskim) doprowadzi-
ło do zniszczenia warstw starszych, co sta-
wia archeologów obok historyków w rzę-
dzie badaczy, którzy mogą mieć problem 
z wprowadzeniem nowych źródeł do dys-
kusji o początkach Lublina.

Dokument lokacyjny miasta Lublina, wystawiony  
przez księcia Władysława Łokietka pod Krakowem  
15 VIII 1317 r., spisany został na pergaminie 
o wymiarach 45x34 cm i posiadał przywieszoną pieczęć 
książęcą (http://lac.lublin.pl/dokumenty/ 
XIV-wiek/1317-15-sierpnia-pod-krakowem)

jego istnienie archeologów), a także istotne 
centrum państwa już od X w. (z grodem, 
podgrodziem i osadą targową). Co za tym 
idzie, także wcześnie datują powstanie naj-
starszych kościołów lubelskich (istnieje jed-
nak co najmniej kilka hipotez odnośnie do 
tego, które z nich należy uznać za najstar-
sze). Inni są raczej skłonni przyjąć, że Lu-
blin początkowo był małym, niewiele zna-
czącym ośrodkiem osadniczym, właściwie 
o charakterze wiejskim, a jego rozwój przy-
padł dopiero na XII w. (zapewne jego drugą 
połowę, a może nawet schyłek). Rzecz ja-
sna także powstanie pierwszych kościołów 
badacze ci widzą w okresie późniejszym, 
z reguły nie wcześniej niż w drugiej połowie 
XII w. Nie ma także zgody w kwestii tego, 
co działo się w Lublinie w XIII i XIV w. Spory 
dotyczą choćby tak istotnej dla obecnych 
obchodów kwestii jak czas lokacji miasta. 
Poza badaczami, którzy silnie podkreślają 
znaczenie wydarzeń z 1317 r., są także ta-
cy, którzy widzą przesłanki uzasadniające 
wysuniętą już w okresie przedwojennym 
hipotezę, że próby lokacji miasta na pra-
wie niemieckim (które zapewne się nie po-
wiodły) podejmowano już wcześniej, być 
może w latach 70., 80. XIII w. – w czasach 
Leszka Czarnego, a być może nawet w la-
tach 50., 60. XIII w. – za panowania Bole-
sława Wstydliwego. Jeżeli zauważymy, że 
z każdą z zarysowanych tez wiążą się spory 
(np. dotyczące lokalizacji grodu lub grodów, 
siedziby najstarszej parafii, czasu pojawie-
nia się w Lublinie dominikanów, powstania 
umocnień miejskich, rozplanowania prze-
strzennego miasta, roli poszczególnych czę-
ści lubelskiego zespołu osadniczego), a nie-
mal żadnej spornej kwestii – wbrew temu, 
co może się wydawać, jeśli uwzględnimy 
fakt, że Lublin jest od wielu dekad ważnym 
ośrodkiem naukowym – nie jesteśmy w sta-
nie definitywnie rozstrzygnąć na podsta-
wie dotychczasowych badań, to uzyskamy 
w miarę pełny obraz sytuacji, jaka obecnie 
panuje w kwestii naszej wiedzy o pierw-
szych wiekach dziejów miasta.

Potrzeba nowych 
badań naukowych

W tym miejscu nie sposób omówić 
wszystkie wspomniane wyżej zagadnienia. 
W przypadku kilku mitów (jeszcze kilka lat 
temu uchodziły niemal za pewnik) daje 
się zauważyć w ostatnim czasie ożywienie 
dyskusji, wymianę argumentów, a nawet 
podejmowanie prób badań, które mogły-
by wnieść nowe, cenne ustalenia. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze niedaw-
no w solidnych opracowaniach naukowych 
niepodważalna zdawała się teza o wiel-
kim znaczeniu wzgórza Czwartek w naj-
starszym okresie dziejów Lublina. Badacze 

Trzeba przede wszystkim pod-
kreślić, że nie można mylić 700. 
rocznicy lokacji miasta na pra-
wie niemieckim z  rocznicą po-
wstania Lublina. Jest on znacz-
nie starszy i  był wspominany 
już u schyłku XII w. w źródłach 
pisanych. 
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W roku 1887 urodzony w Białymstoku 
Zamenhof pod pseudonimem Dok-

toro Esperanto, oznaczającym „doktor mają-
cy nadzieję”, wydał książkę Język międzyna-
rodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny. 
Część pseudonimu przyjęła się z czasem jako 
nazwa samego języka, który będąc międzyna-
rodowym językiem pomocniczym, miał służyć 
porozumieniu różnych nacji i eliminowaniu 
konfliktów religijnych i narodowościowych. 
Zarówno przed Zamenhofem, jak i po nim 
powstało setki podobnych projektów języków 
uniwersalnych. Właściwie wciąż nie jest zna-
na odpowiedź, dlaczego właśnie esperanto 
zwyciężyło wśród języków tego typu. Wyda-
je się, że o jego sukcesie zadecydowały nie 
tylko aspekty lingwistyczne, ale także osobo-
wość samego Zamenhofa, który mając lat 28, 
przedstawił gotowy język, a resztę życia po-
święcił na jego propagowanie. 

Dzieje języka esperanto na KUL ma-
ją długą historię. W latach 1960-1966 ist-
niało tu Naukowe Koło Esperanckie, któ-
rego kuratorem był Andrzej Kołaczkow-
ski. Działał też Akademicki Klub Espe-
rantystów, prowadzący kurs języka. 18 X  
1974 r. dla Koła Ekumenicznego Teolo-
gów zorganizowano spotkanie z wło-
skim esperantologiem, franciszkaninem 
Albino Ciccantim. W listopadzie 1974 r.  
otwarto wystawę książki esperanckiej w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej KUL, gdzie odbył 
się również odczyt ks. Ferdinando Longo-
niego, prezesa Międzynarodowej Unii Espe-
rantystów Katolików (IKUE), pt. „Znaczenie 
języka esperanto w ruchu ekumenicznym”. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL  
księgozbiór esperanto zaczęto tworzyć od  
1974 r., opierając się w znacznej części na 
darach indywidualnych. Szczególne zasługi 
na tym polu mieli ks. Henryk Paruzel oraz  
dr Czesław Biedulski, będący w latach 
1976-1978 prezesem IKUE. W 1981 r. wy-
dano Katalogo de esperanto-periodaĵoj ĉe 
Universitata Biblioteko de Katolika Univer-
sitato en Lublin, liczący wówczas 450 po-
zycji. Obecnie zbiór czasopism esperanc-
kich w BU KUL liczy 736 tytułów w 4656 
woluminach. 10 tytułów otrzymywanych 
jest na bieżąco. Reszta uzupełniana jest 
głównie z darów, wiele tytułów jest już 
zamkniętych. Pod względem tematycznym 
najwięcej jest tzw. biuletynów instytucjo-
nalnych, czyli wydawnictw polskich i za-
granicznych organizacji esperanckich (np. 
Bjalistokaj Kajeroj, Pola Esperantisto, Nor- 
vega Esperantisto). BU może również po-
szczycić się pierwszym rocznikiem „La Re-
vuo” (1906/1907), którego założycielem 
i redaktorem naczelnym był Ludwik Za-
menhof. Ponadto Biblioteka posiada licz-
ne czasopisma o tematyce literackiej („Li-
teratura Foiro”), matematycznej („Mate-
matiko Translimen”), muzycznej („Muzika 

AGNIESZKA JARZĘBOWSKA 
kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych BU KUL

ANNA KRASUSKA
kierownik Czytelni Ogólnej i Czytelni Teologiczno-Filozoficznej BU KUL

Doktoro Esperanto
Rok 2017 UNESCO ogłosiło Rokiem Zamenhofa. 
Przypada w nim 100. rocznica śmierci Ludwika Łazarza 
Zamenhofa (1859-1917) i 130. rocznica powstania języka 
esperanto. W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 
znajduje się jeden z największych w Polsce zbiorów 
druków esperanckich.

Ludwik Zamenhof, obserwując 
nieprzyjazne relacje między ludźmi 

w rodzinnym wielonarodowościowym 
Białymstoku, uznał, że ich przyczyną jest 
bariera językowa i dlatego już jako uczeń 

rozpoczął prace nad projektem języka 
wspólnego dla wszystkich ludzi (fot. 

z Marjorie Boulton,„Zamenhof",  
La Laguna de Tenerife 1962)

Esperanta Ligo”), pedagogicznej („Inter-
nacia Pedagogia Revuo”), religijnej („Bi-
blia Revuo”, „Espero Katolika”, „Frateco”, 
„Katolika Sento”), społeczno-politycznej 
(„Sennaciulo”), turystyczno-podróżniczej 
(„Kontakto”), wegetariańskiej („Vegetara-
no”) z Europy oraz z innych kontynentów, 
w tym Argentyny, Australii, Brazylii, Chin, 
Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Meksyku, 
Nowej Zelandii, Salwadoru, Stanów Zjed-
noczonych, Wenezueli, Wietnamu.

W BU KUL istnieje także odrębny księ-
gozbiór esperancki, liczący niespełna 5000 
tytułów. Najstarsze z nich pochodzą z po-
czątku XX w. (Hans Christian Andersen, La vi-
rineto de maro, trad. De L.L. Zamenhof, Paris 
1907), najnowsze zaś z lat 80. XX w. (Nia lan-
do Pakistano, Saeed Ahmad Farani, Jhelum 

1987). Na zbiór składają się: słowniki, en-
cyklopedie, albumy, podręczniki, informa-
tory, bibliografie, biografie oraz książki opi-
sujące organizacje esperanckie. Są pozycje 
dotyczące religii, filozofii, pedagogiki, psy-
chologii, historii, geografii, językoznawstwa, 
sztuki, socjologii, nauk matematyczno-przy-
rodniczych, medycyny i sportu. Najobszer-
niej reprezentowana jest literatura polska 
(głównie dzieła najwybitniejszych polskich 
pisarzy) i powszechna tłumaczona na język 
esperanto. Dużą gratką dla koneserów mu-
zyki mogą być esperanckie nuty, śpiewniki, 
a nawet płyty analogowe. 

Biblioteka Uniwersytecka KUL planuje 
umieścić część najstarszych czasopism i książek 
esperanckich w Bibliotece Cyfrowej, by szerzej 
zaprezentować swoje wyjątkowe zbiory.
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KS. DR MARIUSZ LACH SDB
kierownik artystyczny i kurator Teatru ITP, reżyser Ifigenii

Między dobrem a złem
To wybór, przed którym postawieni zostali bohaterowie najnowszego spektaklu  
Teatru ITP. Antyczne motywy, współczesne wątki, uniwersalne tematy – w Ifigenii. 

Piotr Jakóbczyk 
w roli detektywa 
i Dagmara 
Winiarczyk 
jako sierżant 
(fot. Mikołaj 
Kołodziejczyk)

T eatr ITP powstał, aby swym widzom 
przybliżać i przypominać o ponadczaso-

wych prawdach. Stąd tak często pojawiają się 
w jego repertuarze tematy wyborów, śmier-
ci czy odpowiedzialności. Pomysł na Ifigenię 
miał swoje źródło w uniwersalnych historiach 
opisanych już przez antycznych tragików. So-
fokles, Eurypides czy Ajschylos poruszali do 
łez swych odbiorców, przenosząc na scenę 
tematy wspólne wszystkim ludziom. I właśnie 
dlatego ich sztuki są grane do dziś na deskach 
teatrów całego świata. 

W dobie podejmowanych przez teatr do-
raźnych tematów publicystycznych, społecz-
nych czy wręcz politycznych problematyka 
antyczna stawia odbiorcę wobec spraw naj-
istotniejszych. Życie czy śmierć, wolność czy 
fatum, zemsta czy przebaczenie… – te wła-
śnie sprawy stanowią o wyjątkowym miej-
scu sztuk antycznych wśród dramatów świa-
towych. Z tego też pragnienia zrodził się po-
mysł, aby wrócić do wydarzeń opisywanych 
przez wielkich tragików przed tysiącami lat. 

Szukając pomysłu na głównego bohate-
ra, kierownik Teatru ITP rozważał skupienie 
się tym razem na postaci kobiecej. Kolejnym 
żeńskim akcentem nowego spektaklu miała 
być jego autorka. Otóż, o napisanie scena-
riusza, po raz pierwszy w historii Teatru, po-
proszono kobietę – Magdalenę Walusiak. Te 
żeńskie elementy sprawiły, że ostatnia pre-
miera była trochę inna niż dotychczasowe. 

Ifigenię, wokół której toczy się akcja 
spektaklu, poznajemy tylko ze wspomnień. 
Cała rodzina, czyli Klitajmestra, powracający 
z wojny Agamemnon czy czekające w domu 
ich dzieci: Chryzotemis, Elektra i Orestes są 
postaciami nam współczesnymi. Ifigenia jest 
dramatem rodzinnym, ukazującym trudne 
relacje między poszczególnymi jej bohatera-
mi. Zdrada, pamięć o zmarłych niszcząca re-
lacje z żywymi czy też chęć zemsty stanowią 
główne tematy sztuki. Może rzeczywiście, 
aby mówić o rodzinie, potrzeba spojrzenia 
kobiecego, delikatniejszego, subtelniejsze-
go. Teatr ITP zaryzykował i sądząc po po-
chlebnych opiniach i recenzjach, z udanym 
skutkiem.

Najnowsza premiera nawiązuje do pro-
blematyki antycznej nie tylko przez próbę 

ukazania relacji między bohaterami rodziny 
Atrydów, ale także przez formę. Na scenie 
ciągle obecny jest (antyczny?) chór komen-
tujący wydarzenia. On to zapowiada całość 
prologiem, kilkukrotnie podsumowuje różne 
sceny czy też zwracając się bezpośrednio do 
widzów, dzieli się swym doświadczeniem. Są 
to postaci doskonale znające każdy element 
domu, każdą tajemnicę, przywary domowni-
ków. Może właśnie dlatego jego członkowie 
są ukazani nie w białych antycznych tuni-
kach, ale jako chór pokojówek i kamerdy-
nerów. W spektaklu pojawiają się także trzy 
drapieżne Erynie – boginie zemsty, które 
w sposób nawiązujący do antycznego my-
ślenia o sprawiedliwościowi zrobią wszystko, 
aby i tutaj sprawiedliwość się dokonała.

Mimo poważnych tematów cały spektakl 
opowiedziany jest w formie lekkiego krymi-
nału, nawiązującego do świetnych powie-
ści Agathy Christie. Mamy więc detektywa, 
który wraz z pomocnikami stara się rozwią-
zać tajemnice zbrodni popełnionej w domu 
Agamemnona. Jest zabawna opowieść poli-
cyjnego patologa czy wreszcie wszechobec-
ny świat wirtualnych gier komputerowych. 
Dzięki tym zabiegom historia opowiedzia-
na przez kulowskich studentów staje się 
aktualna. 

Ifigenia jest, jak przystało na ITP, spekta-
klem muzycznym. Znajdziemy w niej dzie-
sięć autorskich kompozycji Jakuba Gawlika, 
które dzięki wrażliwości i doświadczeniu 
scenicznemu młodego kompozytora trafnie 
wpisują się zarówno w spektakl, jak i w ca-
łą historię muzycznych dokonań Teatru ITP. 
Studenci wykonujący piosenki zostali przy-
gotowani i poprowadzeni wokalnie przez Ur-
szulę Kasprzak-Wąsowską. Część kostiumów 
oraz inne projekty plastyczne zrealizowała, 
współpracująca z ITP od kilku już lat, Marta 
Zbańska. Plakat, autorstwa Krzysztofa Szaful-
skiego, został wyłoniony spośród propozy-
cji przysłanych w ramach konkursu ogłoszo-
nego na stronach internetowych Teatru ITP. 
Cała reszta – zaczynając od malowania sali 
teatralnej przez opracowanie choreografii, 
przygotowanie rekwizytów i części kostiu-
mów, na projektach graficznych kończąc – 
jest zasługą całego zespołu teatralnego.

Historia Ifigenii, historia każdego czło-
wieka stającego wobec wyborów dobra i zła 
jest opowieścią o każdym z nas. Okazuje się 
jednak, że tak naprawdę zarówno w świe-
cie antycznym, jak i nam współczesnym nic 
nie jest całkowicie białe ani czarne. Dlatego 
każdy z widzów będzie się mógł przeglądnąć 
w spektaklu jak w zwierciadle.
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Ś wiat Leszka Mądzika jest światem oso-
bliwym, a mrok – zachłannym płót-

nem malarskim; połączenie to daje wymiar 
totalny. 

Widzów już na parterze witała wielka pła-
skorzeźba przedstawiająca scenę ze spekta-
klu Lustro – kruki obnażające plecy Brunona 
Schulza, ale dopiero na drugim piętrze, gdzie 
mieściła się wystawa, zaczynał się właściwy 
spektakl. Winda przenosiła do innej rzeczywi-
stości, bo estetyka obrana przez Leszka Mą-
dzika 47 lat temu, gdy zakładał Scenę Pla-
styczną KUL, pozostała niezmienna i można tu 
było spotkać tak organiczne dla niej elementy 
jak ziemia, na której stały stare, zdezelowane 
taczki (ze spektaklu Bruzda). W nich kolejny 
znajomy element – maski.  

Za zakrętem Mądzik stworzył swój własny 
camera obscura – pokój, w którym jedynymi 
elementami widocznymi w ciemności były 
tylko drewniane rzeźby leżące w trumnach. 
Dwie makiety oraz zawieszone fotografie 
na ścianach dawały szansę na zapoznanie 
się z długą historią teatru i jej rozdziałami 
od pierwszego Ecce Homo poprzez słynny 

Zielnik i Wilgoć aż do Lustra, które miało pre-
mierę w 2013 r. Do tej całej, nieco przygnę-
biającej, stylistyki trochę kolorytu wprowa-
dzał wyświetlany film Lustra Leszka Mądzi-
ka w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, 
opowiadający o specyfice twórczości artysty 
i udziale teatru w pierwszej edycji Festiwalu 
Andrzeja Tarkowskiego w Pontigny we Fran-
cji w 2014 r. Ostatnim elementem wystawy 
były plakaty oraz fotografie Leszka Mądzika 
rozrzucone na placu przed Akademią i wi-
doczne, w pełnej krasie, dopiero z góry.

Wernisaż rozpoczął się, gdy z windy wy-
szedł tajemniczy człowiek-kruk. Gdy zdjął 
maskę, pod nią pokazała się kolejna, a pod 
nią jeszcze jedna. Na końcu uwidoczniła się 
twarz reżysera wydarzenia i Leszek Mądzik 
uroczyście otworzył wystawę. Kilka słów do 
zgromadzonych skierowali honorowi goście: 
Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiń-
ski, naczelnik Wydziału Nadzoru nad Insty-
tucjami Kultury w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bożena Sawic-
ka oraz aktorka Barbara Krafftówna. Wśród 
zaproszonych byli też między innymi: Hen-
ryk Waniek, Zbigniew Taranienko, o. Wa-
cław Oszajca, Jan Kucz oraz Ewa Braun. Po 
wernisażu nastąpił kolejny punkt programu. 
Premierowy spektakl Sceny Plastycznej KUL 
– Gorset, przygotowany wraz z Akademią 
Sztuk Pięknych oraz Warszawskim Centrum 
Pantomimy. 

„Gorset jest czymś, co ochrania, ale i znie-
wala. Często ubieramy się w jego kostium, by 

stworzyć iluzję kogoś, kim pragniemy być. Ta 
dziwna maska z czasem uwiera, a nawet bo-
li. Prowadzi do pozbycia się tej iluzyjnej za-
słony. Bezsłowny pokaz, zintegrowany z mu-
zyką, jest próbą wejścia do tych warstw na-
szej natury, które konfrontują presję z wol-
nością” – mówi reżyser. 

Ten spektakl, będący już dwudziestą dru-
gą premierą w historii teatru, poprzez ze-
tknięcie się z inną materią – materią pan-
tomimy różni się trochę od poprzednich. 
Przede wszystkim akcent tym razem skiero-
wany jest bardziej na ruch sceniczny niż na 
wielkie konstrukcje scenograficzne, ogrywa-
ne przez zespół. Aktora jest zatem więcej – 
aktora świadomego swojego ciała. Wróciła 
też nagość, ale nie erotyczna, a raczej egzy-
stencjalna, pokazująca esencję doli człowie-
ka, odartą ze wszelkich ozdobników.

Tytuł wystawy – Teatr obrazu – jest nie-
przypadkowy. Leszek Mądzik, reżyserując 
spektakle na żywo, maluje przed widzem 
światłem, jak pędzlem, plastyczne obrazy, 
używając ciemności jako płótna. Poszukuje 
kontaktu ze swoim odbiorcą, dlatego Scena 
Plastyczna KUL jest teatrem, który wychodzi 
do widza, często poza scenę, a w tym wy-
padku i poza salę. Artysta pokazuje, że te-
atr może być wszędzie, że każdą przestrzeń 
można oswoić, uteatralizować. Jedyne, cze-
go nie można oswoić, mówi, to śmierć. I stąd 
jakaś głęboka potrzeba kontemplacji metafi-
zyczności – coś, co większość teatrów gdzieś 
utraciła. 

KRZYSZTOF PETKOWICZ
absolwent wiedzy o teatrze KUL  
aktor Sceny Plastycznej KUL

24 lutego Wydział 
Scenografii Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie 
zmienił się nie do poznania.  
Betonowe ściany zniknęły 
– nowoczesny minimalizm 
ustąpił pod naporem 
czerni, którą przykryto, 
niczym całunem, przestrzeń 
korytarzy uczelni. W tej 
scenerii zaaranżowano 
wernisaż prac Leszka 
Mądzika i premierę Gorsetu 
Sceny Plastycznej KUL.

W teatrze 
obrazu 
Leszka 
Mądzika

Autor prac wśród zaproszonych gości z KUL i ASP 
(fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska)

Wernisaż otworzył człowiek-kruk, którym okazał się sam 
Leszek Mądzik (fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska)
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K  olejna praca translatorska zespołu 
działającego przy Katedrze Literatu-

ry Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Cza-
sów Nowożytnych przedstawia naukowemu 
światu twórczość Amalariusza z Metzu, pi-
sarza żyjącego 1200 lat temu. Był on wybit-
ną postacią doby karolińskiego renesansu, 
uczniem Alkuina, zainteresowanym odnową 
liturgii i pragnieniem przybliżenia jej piękna 
i splendoru wiernym. Gorliwość Amalariusza 
w oddaniu Bogu należnej chwały stała się 
dominantą jego twórczości, pełnej ducho-
wego piękna i erudycji. Przyczynkiem do za-
jęcia się teologią liturgii były nie tylko niepo-
rozumienia wynikające z różnej interpretacji 
poszczególnych jej części, lecz także dążenie 
Karola Wielkiego do duchowego odrodze-
nia imperium. Dlatego jednym z pierwszych 
pism przetłumaczonych w ramach całej edy-
cji dzieł jest List Cesarza Karola do Amala-
riusza, w którym autor kieruje do adresa-
ta znamienną uwagę: „Lecz chociaż dobrze 
znamy czujność i oddanie Twej Świątobli-
wości w sprawach Bożych, nie możemy się 
powstrzymać od tego, by przy pomocy Du-
cha Świętego nie pobudzić twego poświę-
cenia Naszym napomnieniem oraz zachętą, 
byś z coraz większą i wrażliwszą troską starał 
się trudzić przy głoszeniu świętej i zbawien-
nej nauki, aby – tak jak dotychczas dzięki 
Twej pełnej oddania umiejętności – słowo 
życia wiecznego rozchodziło się coraz dalej 
i by wzrastała liczba ludu chrześcijańskiego 
na chwałę Boga, Zbawiciela naszego” (Ama-
lariusz z Metzu, Dzieła, t. I Święte obrzędy 
Kościoła, Lublin 2016, s. 35).

Uczony mnich czyni zadość cesarskiej 
prośbie, pisząc cykl dzieł poświęconych litur-
gii oraz odnowie życia monastycznego. Są to 
między innymi: De ecclesiasticis officiis lub 
Liber officialis, De ordine antiphonarii oraz 
Forma institutionis canonicorum et sancti-
monialium canonice viventium.

Do rąk czytelników oddaliśmy pierwszy 
tom, któremu nadaliśmy tytuł Święte obrzę-
dy Kościoła. Jest to najobszerniejsza część 
zachowanej spuścizny Amalariusza, dająca 
świadectwo o tym, jak rozumiano oraz in-
terpretowano poszczególne elementy ry-
tu liturgicznego. Przekład poprzedzony jest 
przedmową redaktora i jednocześnie kie-
rownika zespołu translatorskiego – ks. dra 
hab. Tadeusza Gaci, prof. KUL. Wstęp zaś 
jest wynikiem pracy badawczej ks. prof. dra 
Janusza A. Ihnatowicza, emerytowanego 
profesora University of St. Thomas w Hou- 
ston, teologa i poety, który z ogromnym 
oddaniem od lat wspiera nasze translator-
skie wysiłki. Tłumaczami pierwszego tomu 
są: ks. prof. T. Gacia, ks. dr Adam Wilczyń-
ski oraz doktoranci Instytutu Filologii Kla-
sycznej – Natalia Turkiewicz i ks. Jarosław 
Adamiak. Przypisy i bibliografię opracowała  
dr Agnieszka Strycharczuk

Święte obrzędy Kościoła – to dzieło złożo-
ne z czterech ksiąg. Pierwsza najwięcej uwagi 
poświęca okresowi Wielkiego Postu, bardzo 
ważnemu dla całego roku kościelnego, druga 
dotyczy duchownych oraz szat liturgicznych, 
trzecia zaś jest poświęcona stałym częściom 
Mszy św. Ostatnia księga skupia uwagę na 
officium divinum, zwanym dzisiaj liturgią go-
dzin. Jak pisze ks. prof. J.A. Ihnatowicz: „W ten 

sposób powstała jakby encyklopedia liturgicz-
na. Każdy czytelnik mógł w niej znaleźć nie 
tylko opis poszczególnych obrzędów liturgicz-
nych sprawowanych w królestwie Franków, 
lecz ich teologiczne i mistyczne wyjaśnienie” 
(Wstęp, s. 27). 

Miłą wzmianką jest to, iż niniejsze wyda-
nie dzieł Amalariusza jest drugim – po prze-
kładzie angielskim – nowożytnym tłumacze-
niem pism tegoż autora na świecie. Plano-
wana na koniec bieżącego roku kolejna część 
edycji będzie obejmować Liber de ordine an-
tifonarii, Forma institutionis canonicorum et 
sanctimonialium i inne krótsze pisma. Mamy 
nadzieję, że dzięki Towarzystwu Naukowe-
mu KUL – wydawcy obydwu tomów dzieł 
– będziemy mogli osiągnąć szczęśliwy finał 
wspólnych wysiłków.  

Dzieła Amalariusza przybliżają czytelni-
kom niezatarte piękno liturgii oraz uniwer-
salność języka łacińskiego jako nośnika i de-
pozytariusza jej kulturotwórczej roli: „Po-
święcając uwagę twórczości autora sprzed 
1200 lat, Katedra Literatury Łacińskiej Anty-
ku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych 
KUL pragnie się włączyć, zwłaszcza w per-
spektywie stulecia istnienia naszej katolickiej 
Alma Mater, w jej misję, którą jest również 
przekazywanie i obrona kultury chrześcijań-
skiej. Wierzymy, że pamięć nie jest tylko kul-
tem przeszłości, że może być też zaczynem 
przyszłości” (Przedmowa, s. 11). 

Niewątpliwym zaszczytem dla tłumaczy 
i wydawców jest fakt, iż pracy nad przekła-
dem Amalariusza i całemu Instytutowi Filo-
logii Klasycznej pobłogosławił specjalnie pa-
pież senior Benedykt XVI. Wyraził swą radość 
z tego, że niniejszą pracę pragnęliśmy mu 
dedykować, i prosił, by dedykacja ta zosta-
ła zamieszczona w książce. Uczyniliśmy za-
dość jego prośbie, zaś specjalny egzemplarz 
pierwszego tomu został wysłany do Watyka-
nu, skąd otrzymaliśmy podziękowanie.  

DR AGNIESZKA STRYCHARCZUK
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Amalariusza z Metzu 
teologia liturgii
 
Fragment spuścizny wybitnego średniowiecznego 
teologa dotyczący obrzędów liturgicznych 
sprawowanych w królestwie Franków – właśnie został 
przetłumaczony na język polski i wydany jako pierwszy 
tom jego Dzieł.

„W ten sposób powstała jak-
by encyklopedia liturgiczna. Każ-
dy czytelnik mógł w niej znaleźć 
nie tylko opis poszczególnych 
obrzędów liturgicznych sprawo-
wanych w  królestwie Franków, 
lecz ich teologiczne i  mistyczne 
wyjaśnienie".  

ks. prof. J.A. Ihnatowicz

marzec-kwiecień 2017 | Nr 2 (166)

25



KU
LT

UR
A

W dniu 17 II 2017 r. w Centrum Trans-
feru Wiedzy odbył się pokaz wersji 

kinowej filmu Prorok nie umiera o życiu i dzia-
łalności Czcigodnego Sługi Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego (24 III 1921 – 27 II 1987). 
Projekcja została zorganizowana przez Insty-
tut im. ks. Franciszka Blachnickiego, TVP 3 Ka-
towice oraz KUL. Licznie zebranych uczestni-
ków wydarzenia powitał Rektor KUL ks. prof. 
dr. hab. Antoni Dębiński. Po filmie odbyła się 
dyskusja, którą moderował ks. dr hab. Piotr 
Kulbacki, prof. KUL – przewodniczący Rady 
Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego, 
a wzięli w niej udział: dr Andrzej Sznajder – 
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach, dr Robert Derewenda 
– dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blach-
nickiego oraz ks. dr Marek Sędek – moderator 
generalny Ruchu Światło-Życie. 

Prorok współczesnego 
chrześcijaństwa

Zmarły przed trzydziestu laty kapłan, pro-
fesor, założyciel Ruchu Światło-Życie, Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka, instytutu życia konse-
krowanego i wielu innych ważnych dzieł na-
leży do najwybitniejszych postaci Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego, z którym był 
związany najpierw jako student, a następnie 
wykładowca i jeden z twórców Instytutu Teo-
logii Pastoralnej. Jego myśl i dzieło wywar-
ły wielki wpływ na życie Kościoła w Polsce 
nie tylko w drugiej połowie ubiegłego stule-
cia, ale także dziś oddziałują na nowe zastę-
py młodzieży i rodzin formujących się w oa-
zie i podejmujących zaangażowanie zarówno 
w wymiarze wspólnot eklezjalnych, jak i życia 
społecznego. 

Film w reżyserii Adama Kraśnickiego po-
wstał na zamówienie TVP 3 Katowice oraz 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach, który w swych archiwach posiada 
wiele materiałów Służby Bezpieczeństwa, lę-
kającej się tworzonego przez ks. Blachnic-
kiego wyłomu w monopolu władzy komuni-
stycznej na wychowanie młodego pokolenia. 
W dyskusji po projekcji podkreślono, iż mi-
mo trudności, na które ks. Blachnicki napo-
tykał w swej działalności naukowej (np. od-
mowa zatwierdzenia habilitacji przez władzę 
komunistyczną), jego udział w życiu nauko-
wym KUL, w okołosoborowych dyskusjach 
naukowych, spotkanie się tu z innymi naj-
wybitniejszymi postaciami Kościoła istotnie 
oddziałały na głębię jego myśli teologicznej 
i dzieł pastoralnych.

Film ma charakter dokumentalny i pre-
zentuje wypowiedzi przede wszystkim 
osób ze Śląska – arcybiskupów katowickich 
oraz badaczy związanych z IPN, ale także  
kard. Stanisława Dziwisza, ujawniające-
go nowe szczegóły dotyczące postawy  
kard. Karola Wojtyły wobec pytań  

KS. DR HAB. PIOTR KULBACKI, PROF. KUL 
Instytut Liturgiki i Homiletyki 

Prorok nie umiera
Sylwetkę ks. Franciszka Blachnickiego, uważanego 
za jedną z postaci, które wywarły największy wpływ 
na życie Kościoła w Polsce w drugiej połowie XX w., 
przybliża film, zaprezentowany na KUL w 30. rocznicę 
jego śmierci.  

Podczas Mszy św. sprawowanej w Brzegach koło 
Jurgowa – druga połowa lat 70.  
(fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie)

dotyczących ks. Blachnickiego pojawiających 
się wśród członków polskiego episkopatu.  
Reżyser filmu, ciekawie prezentując postać 
Czcigodnego Sługi Bożego i ilustrując boga- 
tym materiałem fotograficznym oraz wywia-
dami ze świadkami jego życia, skoncentro-
wał się na pierwszych i ostatnich latach dzia-
łalności ks. Blachnickiego.

Prekursor nowoczesnego 
duszpasterstwa

Ideą przewodnią w życiu ks. Blachnic-
kiego było wyzwolenie człowieka. Przed 
swoim nawróceniem widział je jako skutek 
ludzkich wysiłków, zaś po spotkaniu w wie-
rze Jezusa Chrystusa uznał, iż tylko On – je-
dyny Zbawiciel może wyzwolić człowieka 
z największej niewoli, jaką jest grzech i je-
go konsekwencje. Dlatego w początkach lat 
80. XX w. proklamował oparty na antropo-
logii Jana Pawła II program odnowy religij-
no-moralnej – Krucjatę Wyzwolenia Czło-
wieka, głoszącą wyzwolenie przez post (od 
alkoholu), modlitwę i jałmużnę (dzielenie 
się stylem życia).

Ten ewangelizacyjny w swej istocie pro-
gram odwoływał się do pierwszej, progra-
mowej encykliki Jana Pawła II Redemptor 
hominis. Kolejne encykliki – Dives in mi-
sericordia i Laborem exercens inspirowa-
ły ks. Blachnickiego do głoszenia koniecz-
ności podjęcia trudnego ewangelicznego 
programu wyzwolenia w myśl nauczania 
Jana Pawła II i konieczności stałego po-
głębiania znajomości katolickiej nauki spo-
łecznej. W ten sposób ks. Blachnicki zaczął 
rozwijać wpisującą się w światowy nurt 
non violence „polską teologię wyzwole-
nia”, której fundamentem jest wyzwolenie 
mocą Ewangelii.

Film przypomniał, iż realizację wyzwole-
nia społecznego ks. Blachnicki wyraził w ka-
tegoriach programu „suwerenności we-
wnętrznej”: suwerenność osoby ludzkiej 
(wynikająca z wiary, personalna) prowadzi 
do suwerenności małej grupy (wspólnoty, 
w tym rodziny) oraz suwerenności układów 
społeczno-gospodarczych i kulturowych; 
konsekwencją tych trzech etapów jest etap 
czwarty – suwerenność pełna, polityczna. 
Należy zauważyć, iż zasada ta wyraża języ-
kiem personalizmu fundamentalne tematy 
formacji chrześcijańskiej: światło-życie, no-
wy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura, 
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zawarte w ewangelizacyjnym programie for-
macyjnym Ruchu Światło-Życie.

Ks. Blachnicki, podejmując zagadnie-
nia życia społecznego, podkreślał, iż wio-
dącą ideą nie może być koncepcja partii 
politycznych, reprezentujących tylko część 
(łac. pars – partis) społeczeństwa. Reali-
stycznie aprobował istnienie tej formy jako 
narzędzia stosowanego współcześnie, jed-
nak uważał, że w centrum polityki winna 
być ewangeliczna koncepcja sprawowania 
władzy jako służby społecznej: „Wiecie, że 
władcy narodów uciskają je, a wielcy da-
ją im odczuć swą władzę. Nie tak będzie 
u was. Lecz kto by między wami chciał stać 
się wielkim, niech będzie waszym sługą. 
A kto by chciał być pierwszym między wa-
mi, niech będzie niewolnikiem waszym, na 
wzór Syna Człowieczego, który nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 25-
28). Nie da się zrealizować programów od-
nowy społecznej bez akceptacji drogi wska-
zanej przez Chrystusa i zwycięstwa prawdy 
na krzyżu. Dlatego ewangeliczną wizję prze-
miany świata ks. Blachnicki nazwał progra-
mem „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”.

W filmie podkreślono prorocki wymiar 
idei głoszonych przez ks. Blachnickiego, któ-
ry w latach nocy stanu wojennego skupił 
działaczy emigracyjnych nie tylko z Polski, 
ale też innych krajów bloku wschodniego, 
kreśląc przyszłość postsovieticum Europy 
Wschodniej po spodziewanym przez niego 
upadku porządku pojałtańskiego.

Kandydat na ołtarze

Po trzydziestu latach, które mijają od 
śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, do-
strzegamy w nim wielkiego wychowawcę 
wolnych ludzi. Jego prorockie spojrzenie na 
duchowo podobną sytuację człowieka znie-
wolonego zarówno w krajach pod domina-
cją sowiecką, jak i w zachodnich demokra-
cjach wynikało z postrzegania grzechu jako 
głównego źródła niewoli człowieka. Obser-
watorzy życia politycznego zaprezentowa-
li w filmie pogląd, iż diagnozy postawione 
przez niego i ewangeliczne programy odno-
wy społecznej dotyczące także innych kra-
jów okazują się dziś niezwykle aktualne, bo 
zweryfikowane przez czas, trudności i błędy 
ostatniego ćwierćwiecza. 

Ks. Franciszek Blachnicki zmarł nagle 
w dniu 27 II 1987 r. w Carlsbergu i tam został 
pochowany. Jego proces beatyfikacyjny roz-
począł się w 1995 r. w Katowicach, doczesne 
szczątki 1 IV 2000 r. spoczęły w kościele pa-
rafialnym w Krościenku nad Dunajcem, a 1 X  
2015 r. ogłoszono w Rzymie, aprobowa-
ny dzień wcześniej przez papieża Francisz-
ka, dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego  
ks. Franciszka Blachnickiego. 

Ks. Franciszek Blachnicki  
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Studia, rozpoczęte w 1961 r. w ramach Sekcji Teologii Pastoralnej na 
Wydziale Teologii, uwieńczył pracą magistersko-licencjacką w 1963 r., 
napisaną pod kierunkiem wybitnego znawcy pedagogiki prof. Stefana 
Kunowskiego z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Dokonał w niej 
analizy naukowej metody przeżyciowo-wychowawczej w rekolekcjach dla 
dzieci. Ks. prof. Wincenty Granat był promotorem jego pracy doktorskiej, 
obronionej w 1965 r., stanowiącej studium dogmatyczno-pastoralne 
na temat pośrednictwa zbawczego w Kościele w ujęciu Franciszka 
Ksawerego Arnolda. Zagadnieniu eklezjologicznej dedukcji teologii 
pastoralnej poświęcił swoją rozprawę habilitacyjną, będącą podstawą 
uzyskania w 1973 r. stopnia doktora habilitowanego. Nie mogąc otrzymać 
zatwierdzenia habilitacji przez władze państwowe represjonujące osoby 
niewygodne politycznie, swą aktywność po roku akademickim 1976/1977 
skierował całkowicie na Ruch Żywego Kościoła (Ruch Światło-Życie). 
Udział ks. Franciszka Blachnickiego w życiu KUL był niezwykle bogaty 
i aktywny. Jako pracownik dydaktyczno-naukowy (od 1964 r.) otrzymał 
polecenie zorganizowania sekcji katechetyki; stał się współtwórcą 
Instytutu Teologii Pastoralnej oraz jego koncepcji. Dzieła i podręczniki 
naukowe ks. Blachnickiego z teologii pastoralnej (Wstęp do teologii 
pastoralnej – Teologiczne zasady duszpasterstwa; Eklezjologiczna 
dedukcja teologii pastoralnej) i katechetyki (Kerygmatyczna odnowa 
katechezy; Katechetyka fundamentalna; Formacja służby liturgicznej – 
Pedagogia ministrancka) są nadal poddawane refleksji naukowej i zostały 
wznowione w ostatnich latach wraz z komentarzami. Przez półtora roku 
był wicedyrektorem Konwiktu Księży Studentów (1966-1967); prowadził 
formację liturgiczną księży studentów jako odpowiedzialny za Msze św.  
w kościele akademickim (1966-1973). Zaangażował się jako spiritus 
movens w działalność eksperckiego Lubelskiego Zespołu Liturgistów, 
podejmującego wdrażanie posoborowej odnowy liturgicznej w diecezjach 
w całej Polsce; współpracował z muzykologami z KUL; podejmował 
troskę o wprowadzanie odnowy w kościołach eksperymentalnych, 
między innymi w kościele akademickim KUL. Organizował krajowe 
sympozja liturgiczno-pastoralne, gromadzące w Krościenku nad Dunajcem 
liturgistów – naukowców i duszpasterzy. Był autorem licznych opracowań 
w podręcznikach liturgiki oraz artykułów naukowych. W latach 1967-
1976 zredagował 40 numerów „Biuletynu Odnowy Liturgii” na łamach 
„Collectanea Theologica”. 
W 1973 r. na Wydziale Teologii KUL z jego inicjatywy utworzono studium 
akademickie o profilu formacyjnym dla kapłanów, szczególnie duszpasterzy 
służby liturgicznej. Celowi temu służyły domy formacyjne na lubelskim 
Sławinku. Dzieło to, rozwinięte w kolejnych latach przez jego najbliższego 
współpracownika ks. Wojciecha Danielskiego i jego następców, do dziś służy 
kapłanom z kraju i zagranicy (ukończyło je około pół tysiąca studentów) 
pod nazwą Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej, wpisując się na stałe 
w funkcjonowanie Wydziału Teologii KUL.

Ks. prof. Franciszek Blachnicki (z prawej)  
ze współpracownikami w Instytucie Teologii Pastoralnej – lata 60. XX w. 
(fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie)
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Nowe muzeum 
uniwersyteckie
 
Rozmowa z dyrektorem Muzeum KUL dr. Krzysztofem 
Przylickim z Instytutu Historii Sztuki, dotychczasowym 
opiekunem zbiorów w Pracowni Zbiorów Muzealnych.

1 września minionego roku zostało utworzone 
Muzeum KUL, a Panu powierzono kierowanie 
tą placówką. Jaka jest idea jej powstania?

Za założeniem Muzeum KUL przemawia 
szereg faktów i okoliczności. Przede wszyst-
kim Uczelnia posiada zbiory z zakresu sztu-
ki i archeologii, a także zasoby archiwalne 
oraz biblioteczne. Tak cenne kolekcje powin-
ny znaleźć godną dla siebie oprawę, tym bar-
dziej że tradycje muzealne KUL sięgają po-
czątków Uniwersytetu.

Więc są dłuższe niż powszechnie się sądzi, dając 
im początek na lata 30. XX w. w związku z poda-
rowaniem Uczelni przez ks. Jana Władzińskiego 
swoich zbiorów.

Owszem. Mało bowiem znany jest fakt, 
że już w latach 20. XX w. planowane było 
ulokowanie w murach ówczesnego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Muzeum Przedhistorycz-
nego, którego podstawą miał być zbiór ar-
cheologiczny Erazma Majewskiego, profeso-
ra Uniwersytetu Warszawskiego, lublinianina 
z urodzenia. Placówka ta na skutek różnych 
zawirowań, między innymi intratniejszej pro-
pozycji złożonej profesorowi przez Warszaw-
skie Towarzystwo Naukowe, nie powstała 
niestety na KUL.

Pierwsze muzeum zostało założone na naszym 
Uniwersytecie w 1932 r. Jakie były koleje losu 
tej instytucji?

Muzeum powstało za sprawą hojnej da-
rowizny ks. kanonika Jana Władzińskiego, 
na którą złożyło się kilka tysięcy obiektów, 
głównie pamiątek historycznych i dzieł sztu-
ki. W czasie II wojny światowej zbiór ten zo-
stał – jak to formalnie określano – zabezpie-
czony przez Niemców, i ślad po nim zaginął. 

Przetrwała jednak pamięć, która stała się 
przyczynkiem do restytucji zbiorów już w la-
tach 50. XX w. Ówczesne władze Uczelni skie-
rowały apel do instytucji kościelnych i pań-
stwowych o darowanie jej zabytków sztu-
ki na potrzeby edukacji studentów. Spotkał 
się on z pozytywną reakcją między innymi 
wrocławskiej kurii i – o ironio – Centralnego 
Zarządu Muzeów przy Ministerstwie Kultu-
ry. Stopniowo zbiory zaczęły się powiększać, 
na przykład o cenne nabytki, dary artystów, 
a przede wszystkim prywatnych kolekcjone-
rów, którzy widzieli w katolickiej uczelni god-
nego powiernika gromadzonych latami, nie-
rzadko kosztem wielu wyrzeczeń, skarbów. 
Na KUL funkcjonowało przez wiele lat kilka 
samodzielnych jednostek o charakterze mu-
zealnym, których głównym zadaniem była re-
alizacja celów statutowych Uczelni, tj. udzia-
łu w kształceniu studentów. Zbiory sztuki dla 
przykładu włączone zostały w struktury In-
stytutu Historii Sztuki, a zabytki archeologicz-
ne były przechowywane w Instytucie Histo-
rii. Pomieszczenia, w których je gromadzono, 
miały charakter magazynów zaadaptowanych 
na potrzeby zajęć laboratoryjno-dydaktycz-
nych. Uniemożliwiało to prezentowanie ich 
szerokiemu odbiorcy. Wprawdzie w 2008 r.  
powstało Muzeum Uniwersyteckie Historii 
KUL, ale nadano mu charakter izby pamięci.

Ma więc powstać instytucja na miarę potrzeb 
i czasów.

W Muzeum KUL zostaną zgromadzone 
wszystkie posiadane przez Uniwersytet ko-
lekcje i wyeksponowane w zupełnie nowej 
formule i przestrzeni. Przedsięwzięcie jest 
ambitne, ale potrzebne. Uniwersytet o tak 
dużych tradycjach i tak ważnej pozycji w po-
wojennej historii Polski nie może sobie po-
zwolić na brak profesjonalnej, idącej z du-
chem czasu ekspozycji muzealnej. O naszych 

zbiorach sztuki wiedzieli do niedawna tyl-
ko nieliczni. Muzeum pozwoli udostępnić je 
wreszcie na szeroką skalę. Nie bez znaczenia 
pozostaje też fakt, że Uniwersytet, w którym 
naucza się historii sztuki – a w jej ramach 
muzealnictwa – powinien przy urządzaniu 
własnego muzeum podążać za najnowszymi 
trendami, być wzorem dla innych. To w mu-
zeum przecież młodzi adepci historii i historii 
sztuki będą zdobywać pierwsze zawodowe 
szlify.

Nieznane dotąd szerzej zbiory sztuki są jednak 
od kilku lat, przynajmniej wybrane zespoły eks-
ponatów, prezentowane na wystawach w róż-
nych miastach Polski. 

W 2012 r. KUL zdecydował się po raz 
pierwszy pokazać swoje zbiory na wystawie 
czasowej w Muzeum Okręgowym w Suwał-
kach. Wzbudziły one zachwyt i uznanie spe-
cjalistów. Od tamtej pory prezentowane były 
już w kilkunastu miejscach, między innymi 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Mu-
zeum Okręgowym w Lesznie, Rzeszowie, San-
domierzu, Muzeum Lubelskim, Muzeum Re-
gionalnym w Stalowej Woli, Muzeum Naro-
dowym we Wrocławiu..., i wreszcie w Zamku 
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Dyrektor Muzeum KUL dr Krzysztof Przylicki podczas 
wernisażu wystawy „Kierunek sztuka” w Muzeum 
Zamojskim w Zamościu, gdzie można ją obejrzeć do 
końca maja 2017 r.



Królewskim w Warszawie. Dlatego przyszedł 
czas, aby stworzyć dla nich godną oprawę 
w ich domu, na KUL. A okoliczności są sprzy-
jające, bo w 2018 r. nasz Uniwersytet świę-
tować będzie 100-lecie swojego istnienia. 
Obchody jubileuszu zainaugurowane zostały 
12 X 2016 r. wystawą 100 na 100. Sto naj-
cenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na 
stulecie KUL w Zamku Królewskim w Warsza-
wie. Była to też pierwsza inicjatywa kultural-
na pod egidą nowego Muzeum KUL.

Dzieła sztuki – to tylko część przyszłej ekspozycji 
Muzeum KUL. Wspomniał Pan, że będą w nim 
także prezentowane zbiory biblioteczne, archi-
walne i archeologiczne. 

Nasze zbiory zamierzamy pokazać w ra-
mach kilku działów. W dziale historycznym na 
szczególną uwagę zasługiwać będą pamiątki 
osobiste po ks. Idzim Radziszewskim, zało-
życielu KUL, oraz przedmioty dokumentują-
ce związki z naszą Uczelnią św. Jana Pawła II  
i Stefana kard. Wyszyńskiego, a także zdję-
cia i fotografie uwieczniające ważne wyda-
rzenia z historii KUL oraz życie codzienne 
Uczelni. W dziedzinie archeologii mamy licz-
ne zabytki z wykopalisk prowadzonych przez  
dr Marię Chyżewską-Sułowską w Piotrawinie 
nad Wisłą i okolicznych miejscowościach oraz 
na lubelskim Czwartku. Wyróżniają się oczy-
wiście zbiory artystyczne, na które składają 
się średniowieczne rzeźby śląskie, malarstwo 
obce XVI-XIX w. i polskie przełomu XIX i XX w.,  
rysunek i grafika, rzemiosło artystyczne, nu-
mizmatyka itd. 

Czy zostały już wypracowane szczegółowe roz-
wiązania wystawiennicze?

Jak już mówiłem, muzeum ma w sposób 
atrakcyjny prezentować swoje zbiory. Dla bi-
bliotecznych powstanie specjalna, wyciem-
niona przestrzeń o odpowiednich parame-
trach świetlnych i klimatycznych, w której 
będziemy pokazywać cyklicznie wybrane in-
kunabuły, starodruki, rękopisy i dokumen-
ty z Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum 
Uniwersyteckiego. W przestrzeni poświęco-
nej historii KUL, z uwagi na charakter zbio-
rów,  planujemy w większym stopniu wyko-
rzystać multimedia. Dzieje KUL poznawać 
będzie można w ramach kilku ścieżek tema-
tycznych, dedykowanych różnym grupom 
wiekowym. Każdą ze ścieżek będzie można 
też spersonalizować wedle własnych oczeki-
wań i zainteresowań. Multimedia staną się 
również ważnym środkiem przekazu. W eks-
pozycji archeologicznej przewidujemy na 
przykład komputerowe rekonstrukcje wy-
branych zabytków, a także wizualizacje 3D 
grodzisk itd. Na ekspozycji sztuki obecność 

multimediów ma być natomiast ograniczo-
na do niezbędnego minimum. Nowoczesne 
technologie przeszkadzałyby tylko w jej od-
biorze. Jest to zresztą trend ogólnoświa-
towy. Rzadko gdzie w galeriach malarstwa 
czy rzeźby można spotkać multimedia. Do-
dam, że nasz pomysł na eksponowanie dzieł 
sztuki w nowym Muzeum KUL zdradzała już 
częściowo nasza wystawa w Zamku Królew-
skim w Warszawie. Chcemy bowiem pokazy-
wać je kolekcjami, w historycznym rozwoju. 
Wystawa w Zamku udowodniła, że taki kie-
runek jest słuszny, bo pozwoli upamiętnić 
w godny sposób darczyńców KUL. A było ich 
wielu... 

Mówiliśmy już o ks. Władzińskim, przypomnij-
my także inne osoby, dzięki którym znacznie 
wzbogaciła się nasza kolekcja dzieł sztuki.

Z wdzięcznością pamiętamy o Oldze i Ta-
deuszu Litawińskich z Zakopanego. W tam-
tym roku świętowaliśmy 30-lecie przekaza-
nia przez nich zbiorów naszej Uczelni. Warto 
podkreślić, że na ich cenny dar złożyło się 
przeszło 400 wybitnych dzieł sztuki – obra-
zów i rysunków malarzy tej rangi co Piotr 
Michałowski, Antoni Piotrowski, Zygmunt 
Ajdukiewicz, Michał Gorstkin-Wywiórski, 
Włodzimierz Tetmajer, Mieczysław Jakimo-
wicz, Rafał Malczewski, licznych wyrobów 
ceramicznych, szkieł, sreber i metali. Dla 
upamiętnienia wielkiego gestu państwa Lita-
wińskich w ubiegłym roku zorganizowaliśmy, 
we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim 
w Kazimierzu Dolnym i Miejską Galerią Sztu-
ki w Zakopanem, wystawę dokumentującą 
kolekcjonerskie pasje Litawińskich. Ponadto 
swoje kolekcje przekazali na KUL Stanisława 
i Tadeusz Witkowscy – są to między innymi 
prace Stanisława Noakowskiego, Józefa Cheł-
mońskiego, Józefa Rapackiego. Wśród dzieł 
podarowanych przez Joannę Gliwę jest na 
przykład obraz Józefa Pankiewicza. Krystyna 
Hartleb ofiarowała zbiór grafiki polskiej i ob-
cej XVII-XX w. Nieduży, aczkolwiek niezwykle 
cenny fragment naszych zbiorów stanowią 
przekazy samych artystów, w tym trzy zna-
komite artystycznie ikony Jerzego Nowosiel-
skiego oraz poczet rektorów KUL, Ukrzyżo-
wanie i Św. Józef z Dzieciątkiem pędzla Anto-
niego Michalaka.

Jak w kalendarzu nowej placówki lokuje się da-
ta powstania jej siedziby?

Oczywiście otwarcie planujemy na rok 
2018. Do tego czasu muzeum będzie jed-
nak prowadziło działalność kulturalną, bo 
prace budowlane i koncepcyjne to jedno, 
a bieżąca oferta kulturalna i popularyzator-
ska – drugie. Dowodem na to jest wystawa 

Kierunek sztuka, zorganizowana w 85. rocz-
nicę utworzenia Muzeum Uniwersyteckiego 
im. ks. kan. Jana Władzińskiego, prezentują-
ca nasze najcenniejsze muzealia w Muzeum 
Zamojskim w Zamościu od marca do maja 
tego roku. 

Na jakim etapie są prace organizacyjne i jakie są 
plany wystawiennicze ?

- W lutym bieżącego roku rozstrzygnięta 
została kwestia lokalizacji Muzeum KUL. Bę-
dzie się ono znajdować w Gmachu Głównym, 
a konkretnie w miejscu dawnego Muzeum 
Uniwersyteckiego Historii KUL oraz w sąsied-
nich pomieszczeniach i historycznych piwni-
cach. Jego sercem będzie przeszklony wiry-
darz, znajdujący się między Gmachem Głów-
nym a kościołem akademickim. Jeżeli zaś cho-
dzi o działalność, to w pierwszej kolejności 
chcemy dokonać rewizji ekspozycji dawne-
go Muzeum Uniwersyteckiego i uatrakcyjnić 
ją, miedzy innymi poprzez dostosowanie do 
zwiedzających w różnym wieku. Musimy też 
podjąć działania mające na celu przearanżo-
wanie tej przestrzeni, aby móc organizować 
w niej nowe przedsięwzięcia wystawiennicze. 
W 2017 r. planujemy kilka wystaw z zakresu 
sztuki dawnej oraz z polskiego powojennego 
designu. Do przygotowywania wystaw chce-
my zapraszać studentów w ramach wolonta-
riatu, staży i zajęć dydaktycznych. 

Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia wy-
maga znacznych środków finansowych. 

Powołanie muzeum to duże wyzwanie, 
także finansowe. Aktualnie opracowujemy 
strategię pozyskiwania środków, bo nie jest 
możliwe zrealizowanie tego projektu tyl-
ko z finansów Uczelni. Na pewno będzie-
my aplikować o środki unijne, a także dota-
cje celowe Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Ideą i działalnością 
nowego muzeum będziemy chcieli zainte-
resować również instytucje prowadzące 
działalność filantropijną i mecenasowską 
oraz osoby prywatne. Muzeum będzie moż-
na wspomóc nie tylko finansowo, ale także 
przez podarowanie lub udostępnienie pa-
miątek i dokumentów związanych z historią 
KUL, zdjęć i nagrań filmowych, przekazanie 
dzieł sztuki lub innych zbiorów, włączanie 
się w jego działalność organizacyjną czy wy-
stawienniczą. Wszystkich zainteresowanych 
planami i działalnością naszego muzeum 
oraz wszystkich pragnących  wzbogacić je-
go zbiory zapraszam do odwiedzenia strony 
internetowej muzeum.kul.pl, www.facebo-
ok.com/PZM.KUL i kontaktu na adres mu-
zeum@kul.pl.

marzec-kwiecień 2017 | Nr 2 (166)

29

JU
BI

LE
US

Z



PI
ÓR

EM
 S

TU
DE

NT
A

Od 1 stycznia pełnisz funkcję przewodniczącego 
Parlamentu Studentów RP. Z czym wiąże się ta 
funkcja i jak czujesz się w tej roli?

Parlament Studentów RP ma osobowość 
prawną, stały budżet i własne biuro oraz jest 
zobowiązany do realizacji określonych celów 
statutowych, dlatego też funkcja przewodni-
czącego wiąże się z wieloma obowiązkami. To 
kierowanie bieżącymi pracami PSRP, reprezen-
towanie środowiska studenckiego w relacjach 
z organami władzy publicznej i konferencjami 
rektorskimi, stały kontakt z samorządami stu-
denckimi, dbanie o finanse organizacji, zarzą-
dzanie zespołem. Sprawy formalne i organiza-
cyjne pochłaniają sporo czasu i wymagają du-
żego zaangażowania. Niemniej jednak wybór 
na tę funkcję przez delegatów samorządów 
studenckich wszystkich uczelni polskich trak-
tuję jako wyróżnienie, nawet swego rodzaju 
nobilitację. Jestem przecież wyrazicielem gło-
su ogółu studentów w naszym kraju. Cieszę 
się z nowej roli przede wszystkim dlatego, że 
praca na rzecz studentów sprawia mi wiele 
satysfakcji. Ale mam też świadomość, że to 
zobowiązanie i odpowiedzialność.

Ogólnopolskich podmiotów studenckich jest 
kilka. Co trzeba wiedzieć o Parlamencie Stu-
dentów RP? Co go wyróżnia?

Parlament Studentów RP jest ustawowym 
reprezentantem blisko półtoramilionowej rze-
szy studentów w Polsce. Tworzą go przedsta-
wiciele uczelnianych samorządów studenckich 
z całego kraju. PSRP ma prawo do wyrażania 
opinii i przedstawiania wniosków w sprawach 
dotyczących ogółu studentów, a także do opi-
niowania aktów normatywnych dotyczących 
studentów. Ponadto PSRP aktywnie działa na 
rzecz doskonalenia jakości kształcenia, podej-
muje działania edukacyjne, organizuje szko-
lenia, wspiera inicjatywy akademickie. Od 

ponad 20 lat Parlament Studentów RP zabie-
ga o to, by prawa studentów były respekto-
wane. To wszystko sprawia, że PSRP odgrywa 
znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji 
środowiska studenckiego w Polsce.

Jakie stawiasz cele przed Parlamentem Studen-
tów RP w tej kadencji?

Zamierzam uczynić z PSRP silną i spraw-
ną organizację, która będzie w stanie efek-
tywnie zabiegać o korzystne dla studentów 
rozwiązania prawne. Ma to szczególne zna-
czenie w kontekście planowej przez rząd re-
formy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Jak zapatrujesz się na kwestie związane z tą 
reformą?

Reforma nauki i szkolnictwa wyższe-
go w Polsce jest nieunikniona, jeśli polskie 
uczelnie chcą być wysoko notowane w ran-
kingach światowych i na równi konkurować 
z uczelniami z innych krajów. Moim zdaniem 
nauka musi być sprzężona z gospodarką, in-
nowacyjna, a szkolnictwo wyższe dopasowa-
ne do potrzeb rynku pracy. 

Jakie są oczekiwania studentów względem 
Ustawy 2.0?

Nowa ustawa ma od podstaw regulować 
szkolnictwo wyższe. Z tego też powodu prace 
związane z tym aktem prawnym są dużym wy-
zwaniem dla Parlamentu Studentów RP, któ-
ry musi zabiegać o odpowiednie zabezpiecze-
nie interesów studenckich. Przede wszystkim 
zależy nam na aktywnym i znaczącym udzia-
le studentów w zarządzaniu uczelnią oraz 
w procesie zapewniania i oceny jakości kształ-
cenia. Istotne są także zagadnienia socjalne 

czy kwestie związane z ruchem naukowym 
i mobilnością studencką. Jednym słowem: 
wszystkie sprawy, które bezpośrednio doty-
czą studentów w trakcie ich edukacji w szkole 
wyższej.

Na sprawy studentów patrzysz z perspektywy 
swojej edukacji uniwersyteckiej i swojego uni-
wersytetu, gdzie od kilku lat pełnisz funkcje 
w strukturach samorządowych. Co zdecydowa-
ło o tym, że podjąłeś studia na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim?

Przede wszystkim znakomity dorobek 
i ważna misja tej Uczelni – służba Bogu i oj-
czyźnie. Realizowanie tego zadania spowo-
dowało, że KUL zajmuje szczególną pozycję 
w polskim życiu społecznym, naukowym i kul-
turalnym, co też zwróciło moją uwagę na tę 
Uczelnię przed podjęciem decyzji o wyborze 
studiów. Teraz, po kilku latach, mogę powie-
dzieć, że studiowanie na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim nie tylko pozwala na zdoby-
cie wiedzy, nabycie praktycznych umiejętności 
i rozwijanie zainteresowań, ale także w bardzo 
dużym stopniu przyczynia się do formowania 
osobowości i kształtowania światopoglądu. 
Ta dbałość o wszechstronny rozwój młodego 
człowieka jest ważna.

MAGDALENA PAWŁOWSKA
studentka psychologii, wiceprzewodnicząca USS KUL

Z Uczelnianego Samorządu 
Studentów KUL  
do Parlamentu Studentów RP 
Rozmowa z Tomaszem Tokarskim, studentem bezpieczeństwa narodowego 
i doktorantem prawa, przewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, 
Forum Uniwersytetów Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tomasz Tokarski, pierwszy przewodniczący 
Parlamentu Studentów RP z Lubelszczyzny, będzie 
pełnił swą funkcję w latach 2017-2018
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UNIWERSYTET
MOŻLIWOŚCI
W ciągu blisko 100-letniej historii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego zmieniała się jego struktura organizacyjna – 
powstawały nowe wydziały i jednostki ogólnouniwersyteckie. 

O ich działalności i ofercie interesującej dla kandydatów na studia 
oraz dla wszystkich pragnących poszerzać swoją wiedzę, rozwijać 
talenty, zdobywać nowe kompetencje piszemy na kolejnych 
stronach PU.
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100 -lecie KUL oznacza zarazem 
100-lecie studiów teologicznych 

na naszym Uniwersytecie. Przy należnym 
uznaniu dla innych kierunków studiów: hu-
manistycznych, społecznych czy coraz szerszej 
palety z zakresu nauk ścisłych i matematycz-
nych, teologia pozostaje na naszej Uczelni 
dyscypliną szczególnie ważną. To zawsze do-
mina theologia, jak zwano ją na pierwszych 
uniwersytetach – w Bolonii, Paryżu czy Oks-
fordzie, uważając za dyscyplinę najważniej-
szą, a zarazem najtrudniejszą. Łączy bowiem 
ona wysiłek poznawczy ludzkiego rozumu ze 
światłem wiary, by odpowiedzieć na funda-
mentalne i nieodzowne dla każdego człowie-
ka poszukiwanie prawdy – o sobie, o świecie, 
a nade wszystko o Bogu objawionym w Jezu-
sie Chrystusie. Takie harmonijne zgłębianie 
„bogactwa Objawienia” i „bogactwa natury” 
podczas studiów uniwersyteckich pozwala nie 
tylko na zdobycie oczekiwanego wykształce-
nia, ale służy jednocześnie dążeniu do pełni 
człowieczeństwa w jego wymiarze natural-
nym i nadprzyrodzonym. Oznacza to zarazem 
dążenie do świętości i wzrastanie w święto-
ści, która ma być kształtem codziennego ży-
cia każdego chrześcijanina. Takie przekonanie 
odnosi się nie tylko do studiów teologicznych, 
ale również studiów z zakresu muzykologii, 
nauk o rodzinie i pracy socjalnej, będących 
w ofercie Wydziału Teologii. Mamy ambicję, 
by umożliwić naszym studentom i doktoran-
tom doświadczenie „spotkania między nie-
zgłębionym bogactwem zbawczego orędzia 
Ewangelii a licznymi i rozległymi dziedzinami 
wiedzy”, do czego zachęcał św. Jan Paweł II  
(Konstytucja apostolska o uniwersytetach 
katolickich Ex corde Ecclesiae, nr 6). Cho-
dzi więc nam o coś więcej niż tylko umoż-
liwienie zdobycia dyplomu i przygotowania 
się do pracy. Zwłaszcza bowiem ludzie mło-
dzi w okresie studiów uniwersyteckich mają 
szczególną wrażliwość i potrzebę odnalezie-
nia w swoim życiu tego, co pozwoli nie tylko 
na uzyskanie koniecznych skądinąd umiejęt-
ności i kompetencji zawodowych, ale bar-
dziej jeszcze nada trwały sens i rzuci świa-
tło na ludzką drogę przez świat do tego, co 
nieprzemijające. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych na studia na Wydziale Teologii z całym 

przekonaniem, że nasza wyjątkowa kadra 
profesorska i interesująca oferta różnora-
kiej działalności studenckiej umożliwią ocze-
kiwane wykształcenie, a jednocześnie inte-
gralne dorastanie w człowieczeństwie za-
angażowanym w autentyczną służbę Deo et 
Patriae – Bogu i Ojczyźnie, jak głosi dewiza 
naszego Uniwersytetu. Obok studiów ma-
gisterskich na kierunku teologia na naszym 
Wydziale prowadzone są studia doktoranc-
kie z najbogatszą w Polsce ofertą specjal-
ności w zakresie wszystkich dyscyplin teolo-
gicznych. Wykształceni u nas doktorzy kon-
tynuują swoją działalność naukową w wielu 
ośrodkach uniwersyteckich, zarazem pełniąc 
odpowiedzialne funkcje w Kościele w kraju 

i zagranicą. Od 60 lat prowadzimy również 
studia z muzykologii – I i II stopnia oraz dok-
toranckie, owocnie służąc polskiej i chrze-
ścijańskiej kulturze muzycznej. Z kolei stu-
dia na interdyscyplinarnym kierunku na-
uki o rodzinie skutecznie przygotowują do 
wszechstronnej pracy i zaangażowania na 
rzecz rodziny, zwłaszcza w sytuacjach trud-
nych i kryzysowych. Na kierunku praca so-
cjalna studenci przygotowywani są do pracy 
w szeroko rozumianym obszarze życia spo-
łecznego w sektorze publicznym i pomocy 
społecznej. 

ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL 
dziekan Wydziału Teologii
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Domina theologia
Ukonstytuował się już w pierwszym roku akademickim Uniwersytetu Lubelskiego. 
W następnym roku zostały powołane sekcje – Teologii Dogmatycznej i Nauk Biblijnych. 
W roku 1923/1924 istniało już 7 sekcji, które do czasu II wojny światowej tworzyły 
Wydział Teologii.
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Najważniejszym kryterium 
przy podejmowaniu decyzji 
o kierunku studiów była dla mnie 
chęć studiowania tego, co mnie 
naprawdę interesuje. Chciałam, 
żeby nauka sprawiała mi radość 
i była dla mnie przyjemnością. 
Dlatego wybrałam teologię. 
Poza Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II złożyłam 
dokumenty na dwie inne uczelnie. 
Ostatecznie wybrałam KUL 
ze względu na klimat, którego 
doświadczyłam podczas egzaminu 
wstępnego. Atmosfera była 
bardzo przyjazna, a spotkani ludzie 
okazali się niezwykle kontaktowi, 
dlatego szybko znaleźliśmy nić 
porozumienia. Wtedy stało się 
jasne, że właśnie tu chcę studiować. 
Dziś, patrząc z perspektywy czasu, 
jestem zadowolona z podjętej 
wtedy decyzji oraz z czasu studiów. 
Była to wspaniała okazja, żeby 
zdobyć rzetelną wiedzę z teologii 
(i nie tylko), by pogłębić życie 
duchowe, realizować się i rozwijać 
swoje umiejętności na różnych 
płaszczyznach, a także by 
spotkać inspirujących ludzi oraz 
zaangażować się w wiele ciekawych 
inicjatyw.

Martyna Wąsik
studentka V roku teologii

fot. Dominika Wąsik

O Wydziale

 Na jego strukturę składa się 11 instytu-
tów, 2 ośrodki badawcze, 42 katedry.

Studiuje na nim prawie 800 studentów 
i ponad 400 doktorantów, w tym ponad 100 
z zagranicy. 

Corocznie około 60 absolwentów uzyskuje 
stopień doktora. 

Wydział regularnie zajmuje I miejsce 
w ogólnopolskim Rankingu Kierunku Studiów 
„Perspektywy”. Posiada również wysoką oce-
nę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (no-
ta A).

Kontakty zagraniczne

Wydział współpracuje z wieloma zagra-
nicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, mię-
dzy innymi z uczelniami rzymskimi: Grego-
riana, Salesiana, Anselmiana, Alfonsiana, 
Lateranum, LUMSA, Santa Croce; z uczel-
niami amerykańskimi, na przykład: Univer-
sity of Notre Dame, The Catholic University 
of America, Fordham University, University 
at Buffalo; z ważnymi uniwersytetami w ta-
kich europejskich miastach, jak: Salaman-
ka, Pampeluna, Oksford, Leuven, Eichstätt, 
Essen, Trewir, Freiburg, Bensheim, Wiedeń, 
Salzburg, Würzburg, Monachium, Passau, 
Moguncja, Koblencja, Aarhaus, Saloniki, Bu-
dapeszt, Lwów, Zagrzeb, Brno czy Rużom-
berok. Kontakty naukowe pracowników Wy-
działu sięgają także tak odległych ośrodków 
akademickich, jak dla przykładu École Bibli-
que w Jerozolimie, kenijski Tangaza Univer-
sity College w Nairobi czy australijski The 
John Paul II Institute for Marriage and Family 
w Melbourne.

Pracownicy

Od początku istnienia Wydziału jego śro-
dowisko naukowe tworzyli wybitni teologo-
wie, wśród których byli między innymi: Sługa 
Boży ks. Wincenty Granat, o. Jacek Woroniec-
ki OP, ks. Mieczysław Żywczyński, bp Marian 
Rechowicz. Ze względu na wiodącą pozycję 
Wydziału Teologii KUL w Polsce kształcą się 
tutaj i zdobywają stopnie naukowe teologo-
wie pracujący następnie w niemal wszystkich 
ośrodkach teologicznych w kraju. Wśród ab-
solwentów WT była i jest bardzo liczna grupa 
polskich biskupów. 

Obecnie na WT pracuje ponad 130 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych, w tym 
91 samodzielnych. Niektórzy wykonują odpo-
wiedzialne zadania w instytucjach watykań-
skich (Papieska Komisja Biblijna, Międzynaro-
dowa Komisja Teologiczna, AVEPRO – Agencja 
Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jako-
ści na Uniwersytetach Katolickich) oraz w kra-
ju (np. Komitet Nauk Teologicznych PAN). 
Wielu profesorów pełni funkcje eksperckie na 

rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Konferencji Episkopatu Polski i innych 
ważnych instytucji w Polsce.

Pracownicy Wydziału publikują co roku 
ponad 300 pozycji wydawniczych, w tym oko-
ło 50 książek. Na WT wychodzi kilkanaście pe-
riodyków naukowych („Roczniki Teologiczne” 
– 13 zeszytów rocznie, „Biblical Annals”, „Vox 
Patrum”, „Verbum Vitae”, „Studia Nauk Teo-
logicznych PAN” – współwydawca, „Teologia 
w Polsce”, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultu-
ra”, „Additamenta Musicologica Lublinensia”, 
„Annales Lublinenses Pro Musica Sacra”, „Ar-
chiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Biuletyn 
Edukacji Medialnej”) oraz czasopisma elek-
troniczne („Teologia-Kultura-Społeczeństwo” 
i „Forum Młodych Pastoralistów”).

Kierunki studiów

 � Teologia (stacjonarne jednolite 
magisterskie).

 � Muzykologia (stacjonarne I i II stopnia).
 � Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia).
 � Praca socjalna (I stopnia).
 � Studia doktoranckie – 15 specjalności.
 � Stacjonarne jednolite studia magisterskie 

w języku angielskim – Theology oraz stu-
dia doktoranckie w języku angielskim – 
Systematic Theology, Biblical Theology.

Nasi studenci

...to osoby świeckie z całej Polski, siostry 
zakonne z różnych zgromadzeń, alumni die-
cezjalnych seminariów duchownych z Lubli-
na, Zamościa, Radomia, Sandomierza, Kielc, 
a nawet Pińska, Grodna czy Worzela, klerycy 
seminariów zakonnych: kapucynów, maria-
nów, ojców białych, paulistów. Na studiach 
doktoranckich obok osób świeckich są siostry 
zakonne i księża z wielu zgromadzeń i wszyst-
kich polskich diecezji.

Studenci Wydziału Teologii działają w ko-
łach naukowych: teologii, muzykologii, nauk 
o rodzinie i pracy socjalnej.

Studenci i doktoranci są organizatorami 
lub współorganizatorami konferencji nauko-
wych w skali ogólnopolskiej i międzynarodo-
wej, między innymi Tygodnia Eklezjologiczne-
go, odbywającego się corocznie od 1965 r.,  
czy najmłodszej inicjatywy naukowej – Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej Młodych 
Teologów „Iuvenes Errantes”.

Swoje talenty muzyczne rozwijają w ze-
społach chóralnych, chorałowych czy instru-
mentalnych, z którymi biorą udział w konkur-
sach i festiwalach wokalnych i instrumental-
nych w kraju i zagranicą. Należą też do Chó-
ru KUL, co daje im możliwość uczestnictwa 
w koncertach na wszystkich kontynentach, 
nagrywania płyt, występów telewizyjnych 
i radiowych.
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Są wolontariuszami między innymi 
w przedszkolach, domach dziecka, szkołach 
oraz instytucjach pomocy rodzinie. Wraz 
z profesorami biorą udział w ogólnopolskich 
akcjach charytatywnych.

Absolwenci 

Teologia kurs B – Absolwenci mają fun-
damentalną wiedzę teologiczna, pogłębioną 
w taki sposób, by mogli samodzielnie wyko-
nywać zawód teologa w przyszłych miejscach 
pracy oraz podejmować naukowe prace ba-
dawcze w zakresie teologii. Mogą pracować 
w różnego rodzaju służbach społecznych i in-
stytucjach kościelnych. Mając przygotowanie 
katechetyczno-pedagogiczne (specjalizację na-
uczycielską) mogą wykonywać zawód nauczy-
ciela religii we wszystkich typach szkół. Specja-
lizacja z edukacji medialnej przygotowuje do 
tworzenia nowoczesnych przekazów medial-
nych, a także daje kompetencje do podjęcia 
pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, 
redakcjach czasopism, studiach radiowo-tele-
wizyjnych oraz innych instytucjach związanych 
ze środkami społecznego przekazu.

Muzykologia – Absolwenci mają wiedzę 
w zakresie historii muzyki na tle ogólniej-
szych koncepcji sztuki, mają też umiejętności 
analizy i teoretycznej interpretacji dzieła mu-
zycznego. W zależności od specjalizacji mogą 
pracować jako naukowcy, krytycy muzyczni, 
kustosze w muzeach instrumentów muzycz-
nych, eksperci w dziedzinie budowy instru-
mentów muzycznych, bibliotekarze muzyczni, 
edytorzy muzyczni, organizatorzy życia mu-
zycznego, specjaliści w przemyśle fonogra-
ficznym. Instytut Muzykologii kształci również 
w zawodzie muzyka-artysty w zakresie mu-
zycznych specjalizacji praktycznych (organisty, 
dyrygenta chóralnego czy też specjalisty w za-
kresie chorału gregoriańskiego).

Nauki o rodzinie – Absolwenci mają za-
awansowaną wiedzę na temat małżeństwa 
i rodziny w obszarze nauk: psychologiczno-
-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, 
biomedycznych i filozoficzno-etycznych. Są 
przygotowani do podjęcia pracy w rodzin-
nych poradniach specjalistycznych, jednost-
kach organizacyjnych wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, placówkach opie-
kuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb so-
cjalnych, placówkach pomocy społecznej. 
Mogą wykonywać zawód asystenta rodziny, 
pedagoga rodzinnego i społecznego.

Praca socjalna – Absolwenci mają wie-
dzę o charakterze interdyscyplinarnym (nauki 
społeczne, pedagogika, psychologia, metodo-
logia badań społecznych, socjologia, polityka 
społeczna, prawo, ekonomia) na temat poma-
gania osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych. Mogą pracować 
we wszystkich ośrodkach, instytucjach i orga-
nizacjach zajmujących się diagnozowaniem 

problemów społecznych i przeciwdziałaniem 
im. Mają także odpowiednie przygotowanie 
praktyczne do wykonywania zawodu pracow-
nika socjalnego, asystenta rodziny, koordyna-
tora pieczy zastępczej, wychowawcy w jed-
nostkach organizacyjnych wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, streetworkera. 

Studia doktoranckie

Program studiów doktoranckich z teolo-
gii umożliwia uzyskanie stopnia licencjata 

Dyplomy i gratulacje dla absolwentów od członków Rady Wydziału Teologii – 2015 r. 

Uroczystość wręczenia indeksów 
studentom I roku w roku akademickim 

2016/2017   

kościelnego z teologii, a następnie stopnia 
naukowego doktora. Wydział Teologii ma 
najbogatszą w Polsce ofertę specjalizacji 
w ramach studiów doktoranckich: nauki bi-
blijne, teologia fundamentalna, teologia do-
gmatyczna, teologia moralna, teologia du-
chowości, ekumenizm, liturgika, teologia 
praktyczna, katechetyka, homiletyka, dusz-
pasterstwo rodzin, historia Kościoła, patro-
logia, muzykologia.

opracowała Renata Wojcieszek

Występy artystyczne 
studentów podczas spotkania 

opłatkowego społeczności 
Wydziału Teologii 

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

34



PR
EZ

EN
TA

CJ
E

W ydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-

ła II łączy stuletnią tradycję wydziałów jurydycznych z no-
woczesnością. W sposób prężny i dynamiczny rozwijamy 
współpracę międzynarodową, oferując naszym studentom 
rzetelną wiedzę opartą na chrześcijańskich wartościach sto-
jących u podstaw polskiej i europejskiej kultury. Kształcimy 
na kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, administracja, 
prawo w biznesie, europeistyka, prawo Unii Europejskiej 
w języku polskim i angielskim. Znajdujemy się w ścisłej czo-
łówce jednostek naukowych najlepiej przygotowujących do 
egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne i aplika-
cję ogólną. Niezaprzeczalnym atutem Wydziału jest wy-
kwalifikowana kadra naukowa. Większość naszych pracow-
ników – to czynni praktycy, realizujący się w różnych za-
wodach prawniczych. Wśród nich są sędziowie, adwokaci, 
radcy prawni, mediatorzy i rzecznicy patentowi, którzy tak 
jak i nasi liczni absolwenci zasiadają w gremiach instytu-
cji państwowych i zajmują wysokie stanowiska publiczne. 
Studiujący u nas wartościowi i ambitni młodzi ludzie dzięki 
swojemu zapałowi i pracowitości oraz zaangażowaniu i pa-
sji nauczycieli akademickich odnoszą sukcesy w konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Stuletnia historia i teraźniejszość pozwalają nam z na-
dzieją patrzeć w przyszłość. W 2018 r. będziemy organi-
zatorami Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów 
Prawa Uczelni Publicznych oraz zjazdu naszych absolwen-
tów. Zapraszając na to wydarzenie, pragnę serdecznie po-
dziękować tym wszystkim, którzy przyczyniają się do roz-
woju Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
naszej Alma Mater.

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL 
dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji

Finis legis Christus

Pracownicy Wydziału

Kadrę naukowo-dydaktyczną Wydzia-
łu stanowi 139 nauczycieli akademickich, 
w tym 57 samodzielnych pracowników na-
ukowych. Wśród nich jest wielu cenionych 
praktyków: 10 adwokatów, 15 radców praw-
nych, 5 sędziów sądów powszechnych i 11 
sądów kościelnych, 5 adwokatów i 3 pro-
kuratorów kościelnych, 4 obrońców węzła 
małżeńskiego, 2 rzeczników patentowych, 
2 mediatorów sądowych. Wielu z nich 

pełniło i pełni odpowiedzialne funkcje w ad-
ministracji państwowej (marszałkowie Sej-
mu i Senatu RP, premier, ministrowie i se-
kretarze stanu, posłowie i senatorowie, am-
basadorowie, wojewodowie, sędziowie Try-
bunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego 
i członkowie Trybunału Stanu) i kościelnej 
(arcybiskupi i biskupi Kościoła katolickiego), 
wnosząc swój wkład w życie Kościoła i prze-
miany ustrojowe Polski. Zasiadają w licz-
nych organizacjach rządowych i pozarządo-
wych, są członkami różnorodnych gremiów 

i zespołów eksperckich powołanych przez 
organy lub instytucje państwowe. Biorą 
udział w pracach komisji parlamentarnych 
oraz komisji kodyfikacyjnych. 

Współpraca zagraniczna

Od ponad 10 lat Wydział współpracuje 
z Center for International Legal Studies z sie-
dzibą w Salzburgu w zakresie organizacji wy-
kładów otwartych prowadzonych przez ame-
rykańskich praktyków prawa oraz konkursów 

Założyciele Uniwersytetu w swym programie badawczo-dydaktycznym przewidzieli  
studium prawa, powołując dwa wydziały jurydyczne. Tak więc Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji swymi początkami sięga roku 1918. 
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i programów stażowych. Nagrodami w nich 
są staże w amerykańskich sądach oraz wizyty 
na amerykańskich uniwersytetach. Wydział 
uczestniczy w programie Erasmus. Tworzy 
międzynarodowe sieci badawcze. Pracownicy 
odbywają staże w zagranicznych ośrodkach 
naukowych. Aktywnie rozszerzając współpra-
cę międzynarodową, Wydział przyjmuje na-
ukowców z innych krajów, w tym w ramach 
programu Fulbright.

Aktywni i dynamiczni 
studenci...

...chcący zerwać z anonimowością i po-
znać nowych ludzi, zdobyć doświadczenie, 
tworząc wartościowe projekty, realizują się 
w Samorządzie Studentów WPPKiA oraz 
w kołach naukowych, które inicjują i wspie-
rają przedsięwzięcia związane z organizacją 
życia studenckiego, popularyzacją wiedzy, 
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych stu-
dentów oraz promocją absolwentów.

Najstarsze z nich – to Koło Naukowe 
Prawników (obecnie składa się z 5 sekcji), 
którego idea działalności wpisuje się w mi-
sję kształcenia w duchu humanizmu, roz-
wijania twórczego i niezależnego myślenia, 
zdobywania wiedzy i dążenia do zawodowe-
go profesjonalizmu. Organizuje ono szkole-
nia praktyczne dla studentów Wydziału oraz 
konferencje naukowe, których gośćmi byli 
wybitni przedstawiciele świata nauki i poli-
tyki. Sztandarowym przedsięwzięciem KNP 
jest Tydzień Prawników, realizowany od wie-
lu lat cykl konferencji poświęconych obec-
ności i roli prawa w naszym społeczeństwie. 
Koło organizuje też Prawniczy Klub Dyskusyj-
ny, Gry Prawnicze, a także wydaje „Lubelskie 
Zeszyty Prawnicze”.

Najmłodsze – Koło Naukowe Studentów 
Europeistyki EURO-KUL powstało w 2010 r. 
To grupa prężnie działających studentów, 
angażujących się w życie naukowe oraz 
społeczne poprzez organizację konferencji, 
szkoleń i warsztatów, a także propagujących  
wiedzę o Unii Europejskiej nie tylko wśród 
studentów, ale i licealistów. 

Studenci Wydziału aktywnie uczestniczą 
w życiu organizacji studenckich na szczeblu 
ogólnopolskim oraz w pracach organów ad-
ministracji publicznej. Tomasz Tokarski od 
1 I 2017 r. pełni funkcję przewodniczące-
go Parlamentu Studentów Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz jest członkiem Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tomasz Za-
rębski jest wiceprzewodniczącym ds. praw-
nych Forum Uniwersytetów Polskich, człon-
kiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycie-
li Akademickich przy Radzie Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczą-
cym regionu Lublin fundacji Studenckie Fo-
rum Business Centre Club.  Konrad Kozioł 
jest przewodniczącym Doktoranckiego Fo-
rum Uniwersytetów Polskich. 

Uniwersytecka 
Poradnia Prawna

Na naszym Wydziale studenci łączą wie-
dzę z praktyką. W ramach sześciu sekcji Uni-
wersyteckiej Poradni Prawnej: prawa cywil-
nego, prawa rodzinnego, prawa karnego, 
prawa administracyjnego, prawa finanso-
wego i prawa kanonicznego, pod okiem na-
uczycieli akademickich zajmują się udziela-
niem porad prawnych, ucząc się równocze-
śnie kontaktu z klientem. Współpracują z lu-
belskim oddziałem Caritas, Wojewódzkim 
Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw 
i Wykroczeń, Stowarzyszeniem „Mali Bracia 
Ubogich” oraz Fundacją Instytut na rzecz 
Państwa Prawa. Na podstawie porozumienia 
zawartego między Uniwersytetem a Urzę-
dem Miasta Lublin pełnią comiesięczne dy-
żury w siedzibach rad lubelskich osiedli. 

Kierunki studiów

 � Prawo
 � Prawo w biznesie
 � Prawo kanoniczne
 � Administracja
 � Europeistyka/European Studies
 � Studia podyplomowe
 � Studia doktoranckie 

Już od pierwszych lat swojej 
edukacji zastanawiałem się nad 
studiowaniem prawa. Jest to kierunek 
perspektywiczny, ale jednocześnie 
wymagający. Daje możliwość rozwoju 
na wielu płaszczyznach i otwiera 
drogę do wykonywania wielu 
zawodów. Obecnie jestem studentem 
IV roku prawa na Wydziale Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Nasz Wydział daje dużą 
swobodę w kształtowaniu programu 
studiów. Oprócz zajęć obowiązkowych 
mamy do wyboru szereg przedmiotów, 
dzięki którym istnieje możliwość 
kształcenia w wybranej dziedzinie. 
Zajęcia są prowadzone w miłej 
atmosferze przez wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pracowników, 
którzy na co dzień wykonują zawody 
prawnicze. Poza zajęciami moja 
aktywność skupia się na działalności 
w organizacjach studenckich oraz 
na pracach w organach kolegialnych 
Wydziału. Bardzo sobie cenię 
współpracę z gronem pracowników, 
którzy prezentują otwartą postawę 
wobec studentów oraz życzliwość. 
Mając świadomość, że za nieco 
ponad rok zakończę swoją przygodę 
ze studiami, coraz lepiej rozumiem 
znajomych, którzy z nostalgią 
wspominają okres studiów na KUL.

Tomasz Zarębski
student IV roku prawa

Rokrocznie prawo na KUL kończy blisko 300 osób   
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Osiągnięcia studentów

Dbałość o wysoki poziom naukowy kształ-
cenia na Wydziale owocuje osiągnięciami na 
szczeblu międzynarodowym. Od kilkuna-
stu lat nasi studenci biorą udział w konkur-
sach z zakresu prawa międzynarodowego, 
w szczególności w The Phillip Jessup Inter-
national Law Moot Court Competition, naj-
bardziej prestiżowym konkursie tego typu 
na świecie, polegającym na symulacji proce-
sów przed Międzynarodowym Trybunałem 
Sprawiedliwości. W 2016 r. studenci WPPKiA  
uzyskali IV miejsce w kategorii najlepszy  
speaker, w 2017 r. – II miejsce za przygoto-
wane pisma procesowe.

Studentki European Studies mogą po-
chwalić się udziałem w półfinale międzyna-
rodowego konkursu International Asylum 
Moot Court Competition. W roku akademic-
kim 2015/2016 w konkursie The Manfred 
Lachs Space Law Moot Court Competition, 
najbardziej prestiżowym międzynarodowym 
konkursie typu moot court z dziedziny pra-
wa kosmicznego, nasi studenci brali udział 
w rundzie europejskiej w Glasgow. W tymże 
roku akademickim reprezentacja KUL po raz 
pierwszy brała udział w The Brown Mosten 
International Client Consultation Competi-
tion – w rundzie gruzińskiej konkursu nasz 
zespół zajął III miejsce, a następnie wystą-
pił w rundzie międzynarodowej w Windsor 
w Kanadzie.

Od lat studenci Wydziału są bezkon-
kurencyjni w ogólnopolskich konkur-
sach wiedzy z zakresu prawa kanoniczne-
go, nie tylko w klasyfikacji drużynowej, ale 
i indywidualnej. 

Wśród nas jest najpopularniejszy zagra-
niczny student-doktorant w Polsce, wyłonio-
ny w konkursie Interstudent 2015.

Działalność naukowa studentów corocz-
nie nagradzana jest stypendiami ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego. W ciągu ostat-
nich trzech lat otrzymało je 9 studentów. 
Mamy też stypendystów prezydenta miasta 
Lublin oraz województwa lubelskiego. 

Tegoroczne aplikacje 
prawnicze 

Absolwenci WPPKiA, jak co roku, wyka-
zali ponadprzeciętne zainteresowanie apli-
kacjami prawniczymi. Z grona 290 absol-
wentów, którzy w 2016 r. ukończyli studia 
na kierunku prawo, aż 57,2% przystąpiło do 
egzaminów wstępnych na aplikacje korpo-
racyjne (adwokacką, radcowską, notarial-
ną i komorniczą), a 21,4% do egzaminu na 
aplikację ogólną. Oznacza to, że w zesta-
wieniu uwzględniającym 38 jednostek na-
ukowych w Polsce kształcących na kierunku 
prawo absolwenci KUL pod względem zain-
teresowania aplikacjami prawniczymi zajęli 

odpowiednio IV miejsce (aplikacje korpora-
cyjne) i I miejsce (aplikacja ogólna). 

Podczas egzaminów wstępnych na aplika-
cje korporacyjne aż 57,8% zdających, to jest 
96 osób, osiągnęło wynik pozytywny. Ogólno-
polski średni współczynnik zdawalności wy-
niósł 41,2%. Tym samym nasz Wydział upla-
sował się w czołówce jednostek naukowych 
najlepiej przygotowujących do egzaminów 
wstępnych (VI miejsce wśród 38 jednostek).

Bardzo dobre rezultaty osiągnęli nasi ab-
solwenci również podczas egzaminu wstęp-
nego do elitarnej Krajowej Szkoły Sądownic-
twa i Prokuratury. Spośród kandydatów, któ-
rzy ukończyli studia na naszym Wydziale, aż 
11 osób uzyskało w 2016 r. wynik pozytywny.

W ramach egzaminu wstępnego na apli-
kację ogólną absolwenci Wydziału osiągnę-
li trzeci wynik w kraju pod względem ilości 
uzyskanych punktów za rozwiązanie kazusu 
z prawa karnego.

Krajowe i zagraniczne 
staże dla studentów

Projekt „Staż dla studenta kierunku ad-
ministracja KUL - start do dobrej pracy”, 
dofinansowany z Funduszy Europejskich, 

Laureaci pierwszej edycji Konkursu im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z zakresu 
teorii i filozofii prawa – 2016 r.

I § KUL – tak zatytułowali swoje spotkanie absolwenci prawa z rocznika 1997 

pozwala podnieść kompetencje i umiejętno-
ści praktyczne oraz zdobyć doświadczenie 
zawodowe (czas trwania projektu – do 31 III  
2018 r.).

Projekt „Law in Action: Staż dla studen-
tów Wydziału Prawa”, dofinansowany z Fun-
duszy Europejskich, adresowany do stu-
dentów wszystkich kierunków na WPPKiA,  
ma na celu rozwój praktycznego kształce-
nia studentów, którzy podczas staży będą 
wykonywać zadania bezpośrednio związa-
ne z wiedzą i umiejętnościami nabytymi 
w czasie studiów (czas trwania – do 31 III 
2018 r.).

Projekt „Otwarta integracja”, współfinan-
sowany ze środków Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zakła-
da stworzenie skutecznego i innowacyjne-
go modelu wsparcia i integracji studentów 
cudzoziemców (obywateli państw trzecich) 
studiujących w Lublinie; łączy działania na 
rzecz wprowadzenia migrantów w społe-
czeństwo polskie, kursy języka polskiego, 
tygodnie orientacyjne i szkoły letnie (czas 
trwania projektu – do 31 I 2018 r.).

opracowała 
dr Małgorzata Ganczar
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W ydział Filozofii KUL należy do dyna-
micznie rozwijających się i twór-

czych ośrodków badań naukowych i dy-
daktyki akademickiej w Polsce. Od swego 
instytucjonalnego zaistnienia w roku 1946 
i po niemal 100 latach oddziaływania śro-
dowiska filozoficznego na Uniwersytecie 
wytworzył własną i unikalną tradycję fi-
lozoficzną. Dzięki pracy wcześniejszych 
pokoleń wybitnych profesorów znakomi-
ta kadra profesorska oferuje dzisiaj boga-
tą różnorodność dziedzin do studiowania 
i kształtuje swym oddziaływaniem środo-
wisko inspirujące i dające rozliczne moż-
liwości rozwoju. Naszą społeczność stu-
dencką współtworzą studenci kierunków 
licencjackich, magisterskich oraz liczne 
grono doktorantów. Jest to społeczność 
zróżnicowana: prowadzimy nie tylko stu-
dia w języku polskim, lecz także angielskim 
dla cudzoziemców. Wszystkie kierunki stu-
diów są chętnie wybierane przez osoby 
z innych uczelni i wydziałów, w szczegól-
ności przez studentów MISHuS.

Na studiach pielęgnujemy sprawdzo-
ną akademicką relację uczeń – mistrz po-
przez zajęcia w kameralnych grupach i sys-
tem tutorski. Jesteśmy wrażliwi na to, co 
dzieje się we współczesnej kulturze: filozofii, 
nauce i religii. U podstaw studiów znajduje 
się całościowa koncepcja świata i człowie-
ka wypracowana w metafizyce klasycznej; 
wykorzystujemy analityczne narzędzia wie-
dzotwórcze, których dostarczają osiągnię-
cia współczesnej logiki i metodologii nauk; 
krytycznej znajomości dziejów ludzkiej my-
śli służy gruntowne studium historii filozo-
fii; etyka, której współtwórcą był wieloletni 
profesor Wydziału ks. Karol Wojtyła, rozwija 
wrażliwość na świat wartości; współczesne 
osiągnięcia nauk przyrodniczych przybliża fi-
lozofia przyrody.

Kształtując umysłowość i osobowość 
studiującego, studia na Wydziale Filozofii 

Rozumieć świat, 
kreować rzeczywistość
Na KUL zajmowano się filozofią od początku istnienia Uczelni  – w tzw. grupie 
filozoficznej na Wydziale Nauk Humanistycznych działały katedry filozofii 
i psychologii, a zajęcia z filozofii były prowadzone na wszystkich wydziałach. 
Powstanie Wydziału Filozofii przewidywał Statut KUL z roku 1938, jednak plany 
te zniweczyła II wojna światowa. Powołany przez Senat KUL w 1946 r. jako Wydział 
Filozofii Chrześcijańskiej, nazywany był też Wydziałem Filozoficznym (1954-1958). 
Obecną nazwę nosi od 1991 r.

świetnie przygotowują do odnalezienia się 
na rynku pracy i do życia po studiach. Z jed-
nej strony dostarczają szerokiego, syntetycz-
nego spojrzenia na rzeczywistość, z drugiej 
uczą kreatywności oraz myślenia krytyczne-
go i elastycznego. Dostarczają rozumienia 
świata i siebie. Uczą, jak mądrze dokonywać 
podstawowych wyborów oraz podejmować 
strategiczne decyzje. Pozwalają odnaleźć się 
w sytuacjach różnicy zdań i konfliktu prze-
konań, pokazując, jak sobie z nimi skutecz-
nie radzić. Absolwenci Wydziału znakomicie 

sprawdzają się w obszarze biznesu, mediów, 
zarządzania i administracji, wymagających 
samodzielności myślenia, całościowego po-
dejścia do zadań, umiejętności adaptacji do 
szybko zmieniających się warunków.

Zapraszamy do studiowania na Wydzia-
le Filozofii KUL (filozofia.kul.pl, philosophy.
kul.pl).

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL 
dziekan Wydziału Filozofii

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

38



PR
EZ

EN
TA

CJ
E

Wydział – tradycja, 
kadra, sukcesy

Wydział Filozofii cieszy się niezmiennie 
wysoką kategorią w zakresie badań nauko-
wych i kształcenia – Polska Komisja Akre-
dytacyjna w 2011 r. wyróżniła kierunek stu-
diów filozofia ze względu na wysokie stan-
dardy nauczania jako jedyny z kierunków 
prowadzących w Polsce studia w zakresie 
filozofii. Obecne sukcesy Wydziału są osa-
dzone w tradycji stworzonej przez poprzed-
nie pokolenia wybitnych profesorów, jak  
o. Mieczysław A. Krąpiec, Stefan Swieżawski,  
ks. Stanisław Kamiński, ks. Marian Kurdziałek, 
a wreszcie ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II.

Nasi profesorowie na stałe współpracu-
ją z najlepszymi ośrodkami naukowymi na 
świecie: Cambridge, Oksford, St. Andrews, 
Notre Dame. Publikują w najlepszych wy-
dawnictwach. Kształtują współczesne deba-
ty filozoficzne i światopoglądowe. Aktywnie 
uczestniczą też w życiu intelektualnym kraju, 
pełniąc funkcje eksperckie na zaproszenie 
między innymi Komisji Europejskiej, Sena-
tu i Sejmu RP, KRASP, Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, Episkopatu Polski, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskie-
go czy Miasta Lublin. Współpraca obejmu-
je też świat mediów i życia gospodarcze-
go. Wybierani są przez środowisko ogól-
nopolskie do znaczących gremiów nauko-
wych (prof. Agnieszka Kijewska – Centralna 
Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych,  
prof. Piotr Gutowski – Komitet  Polityki Na-
ukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, s. prof. Barbara Chyrowicz – Rada  
Narodowego Kongresu Nauki), a ich działal-
ność współtworzy standardy naukowe i edu-
kacyjne w Polsce i Europie.

Pracownicy Wydziału realizują międzyna-
rodowe i krajowe projekty badawcze. Aktu-
alnie Wydział prowadzi kilka projektów mię-
dzynarodowych, między innymi we współ-
pracy z  Uniwersytetem Bayreuth w Niem-
czech, Chinese University of Hong Kong oraz 
Beijing Foreign Studies University. W 2016 r. 
Wydział otrzymał prestiżowy grant „Lubel-
ska Szkoła Filozoficzna” w ramach konkursu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pt. „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teo-
logicznej i społecznej XX i XXI wieku”, mają-
cego za zadanie popularyzację dokonań wy-
bitnych intelektualistów ostatniego stulecia.

Wysoki poziom badań i dydaktyki znaj-
duje odzwierciedlenie w licznych sukcesach 
absolwentów i studentów Wydziału, wśród 
których są stypendia ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego (2016/2017 – Elżbieta 
Drozdowska, Krystian Macheta; 2015/2016 
– Kacper Sakowicz). Równie dobre rezulta-
ty uzyskują licealiści, którzy współpracują 
z Wydziałem Filozofii, na przykład w ramach 

Akademii Młodych Humanistów (wycho-
wanka naszej kadry Mira Zyśko zajęła pierw-
sze miejsce w Olimpiadzie Filozoficznej 
2016).

Assef Salloom, doktorant studiów dok-
toranckich z filozofii w języku angielskim, 
został Najlepszym Studentem Doktorantem 
spośród wszystkich zagranicznych studen-
tów kształcących się w polskich uczelniach 
w konkursie INTERSTUDENT 2015 oraz  naj-
popularniejszym w Polsce Zagranicznym Stu-
dentem-Doktorantem w tymże konkursie na 
Najpopularniejszego Studenta Zagraniczne-
go w Polsce.

Absolwenci Wydziału Filozofii pracują 
w licznych ośrodkach uniwersyteckich i aka-
demickich w całej Polsce, współtworząc ich 
kadrę. Osiągają także w innych niż nauka 
dziedzinach wysoką pozycję zawodową (np. 
Andrzej Kensbok, absolwent WF i studiów 
MBA na INSEAD, został ostatnio wicepreze-
sem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;  
dr Tomasz Rakowski, wieloletni dyrektor  
TVP Lublin, obecnie jest zastępcą dyrektora 
Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin).

Kierunki studiów

 � Filozofia po polsku – studia licencjackie, 
magisterskie i doktoranckie.

 � Filozofia po angielsku – studia licencjac-
kie, magisterskie i doktoranckie.

 � Kognitywistyka – studia licencjackie 
i magisterskie.

 � Kulturoznawstwo – studia licencjackie 
i magisterskie.

 � Retoryka stosowana – studia licencjac-
kie i od roku akademickiego 2018/2019 
magisterskie.

Filozofia – studia w języku 
polskim i angielskim

Studia na kierunku filozofia uczą poszu-
kiwania odpowiedzi na najbardziej podsta-
wowe pytania: dlaczego istnieje świat? jaka 
jest jego struktura? kim jest człowiek? ja-
ki jest sens życia? czy istnieje Bóg, a jeżeli 
tak, to jaka jest jego natura? co jest dobre, 
a co złe? czy istnieją granice ludzkiej wiedzy? 
jak odróżnić prawdziwą wiedzę od czczych 
domysłów? Studia filozoficzne dają to, co 
najcenniejsze – rozumienie świata i siebie. 
Są skierowane do osób ciekawych świata, 
chcących świadomie i szeroko ukształtować 
swoje horyzonty myślowe. Dają całościowe 
widzenie rzeczywistości i miejsca w niej czło-
wieka, rozumienie kultury, orientację w róż-
nych dziedzinach życia społecznego. Dostar-
czają metodologicznych narzędzi poruszania 
się we współczesnej nauce. Tworzą wspól-
ną płaszczyznę dla przedsięwzięć interdyscy-
plinarnych. Kształcą umiejętności analitycz-
nego, kreatywnego i niekonwencjonalnego 

Od zawsze marzyłam o byciu 
lekarzem. Gdy nadszedł czas 
składania dokumentów na studia, 
dokładnie wiedziałam, gdzie 
będę aplikować. Jednak w czasie 
wakacyjnej pracy miałam okazję 
odbyć rozmowę, jak się okazało, dla 
mnie przełomową. Była to rozmowa 
z absolwentem Wydziału Filozofii 
KUL, który powiedział mi ważną rzecz: 
„Jeśli będziesz sobą i będziesz robiła 
to, co kochasz, w miejscu, które jest 
skarbnicą możliwości, to będziesz 
mieć później to, co Ci potrzebne, 
czyli satysfakcjonującą pracę. 
Najważniejsze, żebyś zaraziła się 
pasją, a na KUL to możliwe”.  
Po tej rozmowie, w ramach planu B,  
złożyłam dokumenty na KUL. Okazało 
się to świetną decyzją, gdyż mój 
plan A zawiódł. I co ważne: był to 
optymalny wybór. Jestem tu, gdzie 
moje horyzonty są rozszerzane, gdzie 
nabywam umiejętności myślenia, 
gdzie robię to, co kocham, i gdzie 
mam wokół siebie ludzi, którzy 
ciągle pokazują mi nowe możliwości 
i dają szansę rozwoju. Myślę więc, że 
dokonując wyboru studiów, najlepiej 
pytać o wszelkie informacje u źródła, 
czyli u studentów czy absolwentów 
uczelni. 

Natalia Reszuta 
studentka III roku  

I stopnia kognitywistyki

fot. ze zbiorów prywatnych
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pogłębienie wiedzy zdobywanej na innych 
kierunkach, z drugiej strony pozwala być bazą 
zawodową dla tych, którzy będą pracowali ja-
ko informatycy, psycholodzy lub podejmą pra-
cę jako terapeuci, trenerzy komunikacyjni lub 
personalni. W ramach kierunku kognitywisty-
ka prowadzone są dwie ścieżki edukacyjne – 
do wyboru, oferujące studentom pogłębienie 
wiedzy ogólnej w dwóch obszarach: neuro-
nauka – umysł – procesy poznawcze oraz in-
żynieria wiedzy – logika – metodologia.

Kulturoznawstwo 

Studia mają charakter multidyscyplinarny. 
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii 
i teorii kultury, sztuki i religii, a także z zakre-
su literaturoznawstwa, teatrologii, muzykolo-
gii i sztuk plastycznych oraz nauk o mediach. 
Uczestniczą w zajęciach z kultury medialnej 
i audiowizualnej, komunikacji społecznej i or-
ganizacji kultury. Mają możliwość poznania 
języków, kultur i religii świata chrześcijań-
skiego, Chin, Indii, Japonii, Tybetu, a także 
świata judaizmu, islamu, hinduizmu i buddy-
zmu. Poprzez określony dobór części zajęć 

dydaktycznych studenci mogą specjalizować 
się w dziedzinie sztuki, religiologii lub dyplo-
macji kulturalnej. Mogą też w ramach fakul-
tatywnego przygotowania pedagogicznego 
zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole 
przedmiotów – wiedza o kulturze, filozofia 
oraz przedmiotów pokrewnych.

Retoryka stosowana

To unikatowy kierunek studiów. Mają 
one charakter interdyscyplinarny, wpisu-
ją się w społeczne zapotrzebowanie na no-
woczesnych specjalistów w zakresie szeroko 
pojętej perswazji komunikacyjnej (negocja-
tor, animator kultury, szkoleniowiec i trener 
komunikacji interpersonalnej obszaru spo-
łeczno-biznesowego, specjalista do spraw 
kształtowania wizerunku osobowego i insty-
tucji, reklama, public relations). Umożliwiają 
opanowanie użytecznych w wielu zawodach 
technik argumentacji, sztuki dyskusji i nego-
cjacji, współczesnej sofistyki i erystyki, kom-
pozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
analizy współczesnych przekazów audiowi-
zualnych, zasad etykiety i dyplomacji.

Studenckie koła naukowe

Działające na Wydziale Filozofii Koło Fi-
lozoficzne Studentów KUL, Koło Naukowe 
Studentów Kulturoznawstwa, Koło Naukowe 
Studentów Retoryki Stosowanej oraz Koło 
Naukowe Studentów Kognitywistyki organi-
zują szkolenia, konferencje, wyjazdy nauko-
we, zebrania dyskusyjne oraz prace wydaw-
nicze. Od 60 lat KFS jest organizatorem ogól-
nopolskiego Tygodnia Filozoficznego, który 
skupia środowiska filozoficzne z całego kraju 
i jest jednym z najważniejszych wydarzeń fi-
lozoficznych tego typu w Polsce.

opracowali 
dr Andrzej Zykubek  

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Lwowskie migawki. Wyjazd studentów retoryki stosowanej i kulturoznawstwa – maj 2016 r. (fot. ze zbiorów 
Instytutu Kulturoznawstwa)

Absolwentem, doktorem i doktorem 
habilitowanym Wydziału Filozofii jest 

wybitny kosmolog ks. prof. Michał Heller;  
tu podczas uroczystości odnowienia 

doktoratu w ramach V Kongresu Kultury 
Chrześcijańskiej w 2016 r.

myślenia, przygotowując do pełnienia róż-
nych ról społecznych. Rozwijają umiejętno-
ści radzenia sobie z nowymi, niespotykany-
mi wcześniej wyzwaniami. Studenci filozo-
fii, wbrew obiegowym opiniom, bez trudu 
znajdują pracę i często zajmują kierownicze 
stanowiska, gdyż szybko się uczą i potrafią 
w sposób niestandardowy i całościowy pa-
trzeć na napotkane problemy. Są świetną 
opcją dla osób zamierzających podjąć drugi 
kierunek studiów. Filozofia pozwala bowiem 
znaleźć głębsze podstawy i lepsze rozumie-
nie wiedzy z zakresu nauk szczegółowych.

Kognitywistyka

Jest to kierunek studiów integrujący 
współczesną wiedzę na temat umysłu, pro-
cesów poznawczych, sztucznej inteligencji 
oraz narzędzi i strategii badawczych wyko-
rzystywanych w badaniach nad świadomo-
ścią i ludzkim mózgiem. W istotnym zakresie 
są to studia interdyscyplinarne, które chęt-
nie wybierane są jako drugi kierunek przez 
studentów filozofii, psychologii czy informa-
tyki. Profil studiów umożliwia z jednej strony 

Uroczystość promocji doktorskich i absolutorium 
– to święto całego Wydziału Filozofii – 2016 r.
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M am przyjemność zaprosić do studio-
wania na wydziale, który z niezmien-

ną klasą i zawsze w pełnej krasie – zarów-
no tej naukowej, jak i dydaktycznej – łączy 
tradycję z otwartością na potrzeby nowych 
pokoleń. Doskonałą jakość kształcenia oraz 
badań naukowych potwierdza pierwsza ka-
tegoria uzyskana w 2006 r. w wyniku pa-
rametryzacji przeprowadzonej przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Humanistyka – to dziedzina szerokich 
horyzontów poznawczych i wielu dróg ich 
rozwijania. Na każdej z nich na WNH KUL 
na studentów czeka pomocna dłoń – wykła-
dowców, obsługi administracyjnej, a także 
kolegów i koleżanek ze starszych lat. Dzię-
ki niej studenci I roku nie tylko bez trudu 
mogą dotrzeć do właściwej sali zajęciowej 
w jednym z czterech budynków Uczelni przy 
Alejach Racławickich, lecz także odnaleźć 
własną ścieżkę zainteresowań, które mogą 
tu rozkwitać przez kolejne lata nauki. A do 
realizacji marzeń o swojej przyszłości zawo-
dowej nasi humaniści przygotowują się na 
studiach I i II stopnia oraz doktoranckich, na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
jak również na studiach podyplomowych. 
Oferta Wydziału – to szeroki wybór kierun-
ków: humanistyka cyfrowa, edytorstwo, hi-
storia, historia sztuki, krajoznawstwo i tury-
styka kulturowa, zarządzanie dokumentacją 
i archiwistyka oraz filologie: angielska, chiń-
ska (sinologia), germańska, hiszpańska (od 
roku 2017/2018), niderlandzka, romańska, 
słowiańska,  klasyczna oraz polska.

Wykładowcy chętnie dzielą się swoją 
wiedzą i pasjami ze studentami, a także za-
chęcają ich do korzystania z możliwości roz-
woju oraz zdobywania doświadczeń na za-
granicznych uczelniach w ramach programu 
ERASMUS, wymiany i wyjazdów w związku 
z praktykami lub stażami zawodowymi. Nasi 
humaniści przygotowują się do wybranych 
zawodów także w trakcie praktyk w kraju, 
związanych z wybraną specjalizacją.

W ramach oferty finansowanej z pro-
gramów unijnych studenci WNH mogą 

Studiować z pasją, 
żyć z pasją
Powstał w 1918 r. jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Uniwersytetu 
Lubelskiego. Rozpoczynał działalność z czterema sekcjami, a dzisiaj w jego 
skład wchodzi osiem instytutów i pięć ośrodków badawczych – Wydział Nauk 
Humanistycznych.

korzystać z bezpłatnych certyfikowanych 
szkoleń oraz płatnych staży zawodowych. 
Szkolenia dotyczą przede wszystkim wyso-
ko cenionych dzisiaj na rynku pracy takich 
kompetencji, jak: komunikacja interper-
sonalna, radzenie sobie ze stresem, pra-
ca w zespole czy prezentacje biznesowe. 
W ofercie tej są również szkolenia skoncen-
trowane na kompetencjach stricte zawodo-
wych: podstawach przedsiębiorczości, roz-
wijaniu umiejętności tłumaczenia konse-
kutywnego dla studentów neofilologii i po-
głębianiu kompetencji z zakresu IT.  Płatne 

staże zaś to szansa na rozpoczęcie – zaraz 
po ukończeniu studiów – aktywności zawo-
dowej w przedsiębiorstwach, instytucjach 
samorządowych, placówkach kulturalnych 
lub organizacjach non-profit we wszystkich 
branżach.

Nasi studenci rozwijają talenty, zdobywa-
ją wiedzę i stają się poszukiwanymi absol-
wentami na rynku pracy.

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik 
dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 
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Studenci – wydarzenia, 
projekty, inicjatywy

Pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej 
oraz Koło Naukowe Studentów Anglistyki dla 
zainteresowanych kulturą i historią Irlandii 
przygotowują, we współpracy z Ambasadą 
Irlandii, serię wykładów Understanding Ire-
land czy wiosenne coroczne Dni Celtyckie. 
Koło jest też organizatorem St. Patrick Days 
czy Konferencji Mikołajkowej „Sweetened 
Christmas”, połączonej z akcją charytatywną 
na rzecz dzieci z Hospicjum im. Małego Księ-
cia. W 2016 r. w ramach specjalizacji tłuma-
czeniowej studenci przygotowali napisy do 
filmów krótkometrażowych prezentowanych 
na festiwalu Złote Mrówkojady 2016.

Oferta ćwiczeń translatorskich w Instytu-
cie Filologii Germańskiej wykracza poza za-
jęcia objęte programem studiów. W 2016 r. 
studenci uczestniczyli w międzynarodowym 
projekcie translatorskim zorganizowanym 
przez Archiwum Karola Dedeciusa w Słubi-
cach i Frankfurcie „Literaturübersetzung im 
deutsch-polnischen Kulturdialog – Tadeusz 
Różewicz in der Übersetzung ins Deutsche”. 
Swoje umiejętności mogli też sprawdzić 
w przeprowadzonym przez IFG i Seminar für 
Slavistik Ruhr-Universität Bochum projekcie 
„Wege nach Osteuropa. Erinnerungskultur in 
Deutschland und bei seinen östlichen Nach- 
barn”. Koło Naukowe Germanistów oprócz 
spotkań z osobami ze świata kultury, na-
uki i polityki organizuje różne kampanie: za 
udział w przygotowanej w wielu miejscach 
w Polsce i Niemczech w czerwcu 2016 r. ak-
cji dzień.de/der-tag.pl. otrzymało dyplom 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży; 
w ramach jubileuszowej kampanii #2gether-
4more, której celem była promocja Niemiec 
oraz współdziałanie ze społecznością lokalną 
na rzecz wspólnego dobra, studenci przygo-
towali „Niemiecki wieczór filmowy”.

W Katedrze Filologii Łacińskiej Instytutu 
Filologii Klasycznej z udziałem studentów 
i doktorantów prowadzone są prace trans-
latorskie, głównie tekstów wczesnochrześci-
jańskich. Koło Naukowe Klasyków organizuje 

liczne wyjazdy naukowe do działów zbio-
rów specjalnych w bibliotekach i archiwach, 
na wystawy związane ze sztuką starożytną, 
a także przygotowuje coroczne warsztaty 
naukowe z zakresu Classical Studies w Gre-
cji. Poza działalnością naukową jego człon-
kowie realizują przedsięwzięcia artystyczne. 
Najbardziej utalentowani literacko studenci 
mają możliwość publikowania swoich utwo-
rów w bibliofilskiej serii „Traditio Antiquita-
tis”. Koło Studentów Sinologii każdego roku 
współorganizuje Dzień Chiński.

W Instytucie Filologii Polskiej od 2002 r. 
corocznie odbywa się Ogólnopolski Konkurs 
im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą po-
lonistyczną pracę magisterską. W Instytucie 
działają: Koło Edytorów KUL, Koło Naukowe 
Polonistów, Koło Dydaktyków Polonistów, 
Koło Krytyków Literackich, Koło Naukowe Te-
atrologów KUL. W roku 2017 odbędzie się już 
VIII edycja Ogólnopolskiego Dyktanda Mło-
dych, które organizuje Koło Edytorów z Sa-
morządem Studentów WNH. Koła współor-
ganizują coroczny Magiczny Opłatek IFP oraz 
Święto Polonistyki – doroczny tygodniowy 
cykl wydarzeń mających na celu integrację 
studentów, wykładowców oraz sympatyków 
filologii polskiej. Członkowie kół organizują 
też warsztaty dla uczniów biorących udział 
w Akademii Młodych Humanistów.

W Instytucie Filologii Romańskiej dzięki 
akredytowanym centrom egzaminacyjnym 
(Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
TEF, Università di Perugia, Cámara de Ma-
drid) można uzyskać certyfikat z języka fran-
cuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Działa-
ją też: Koło Naukowe Romanistów, Koło Ita-
lianistów oraz Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, 
które pozwalają studentom pogłębiać wie-
dzę i kontakt z językiem.  

Spotkanie ze znanymi postaciami Ro-
sji i kultury rosyjskiej proponuje Instytut 
Filologii Słowiańskiej w ramach cyklu „In-
na Rosja – język rosyjskiej tradycji narodo-
wej w perspektywie kulturowej, literackiej, 
religijnej i społecznej”. W Instytucie dzia-
ła Koło Naukowe Studentów Filologii Sło-
wiańskiej oraz studencki Teatrzyk KULISA, 

Nie mam nic przeciwko filologii 
polskiej na naszej Alma Mater, ale 
czy jest pani pewna swojej decyzji? – 
usłyszałam przed kilku laty pytanie 
od mężczyzny, który przyjmował moje 
dokumenty na studia. Po chwili jednak 
uśmiechnął się porozumiewawczo 
i wziął moją teczkę. Mimo „usilnych 
starań” mojego przyszłego (jak się 
później okazało) wykładowcy zdania 
nie zmieniłam. Dzisiaj jestem na 
ostatnim roku polonistyki i gdybym 
miała jeszcze raz dokonać wyboru 
kierunku, byłby on taki sam. Dlaczego? 
Być może dlatego, że podczas studiów 
spotkałam wielu wspaniałych ludzi, 
których słuchanie nieraz wprawiało 
mnie w zachwyt. Być może dlatego, 
że bardzo lubiłam dyskusje z innymi 
studentami i „małe odkrycia” 
towarzyszące nieraz podróżom po 
nieznanych mi dotąd zakamarkach 
literatury. Myślę, że na decyzję 
wpłynęło również to, że studiując, 
mogłam swobodnie szukać swojej 
własnej drogi. Miałam okazję 
pracować w radiu, pisać artykuły, 
odbyć praktyki w wydawnictwie, 
sprawdzić się w pracy korektora, 
poczuć się w roli nauczyciela i lektora. 
Kończę studia z przekonaniem, że 
zdobyłam nie tylko wiedzę w pewnej 
dziedzinie, ale – co dla mnie nawet 
ważniejsze – umiejętność patrzenia 
na rzeczywistość szerzej, bardziej 
wrażliwym i otwartym sercem. 
Towarzyszy temu również nadzieja, 
że – wbrew powszechnej opinii na 
temat polonistów – przyszłość należy 
również do nas, a w szczególny 
sposób na obranej przeze mnie ścieżce 
glottodydaktyki. 

Joanna Skałba
studentka III roku II stopnia filologii 

polskiej

fot. ze zbiorów prywatnych

Dzień Chiński na KUL
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który organizuje też konkursy recytatorskie. 
Studenci przygotowują i współrealizują cy-
kliczne wydarzenia z udziałem studentów 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Kon-
kurs Wiedzy o Rosji (Język – Kultura – Histo-
ria – Realia), Multimedialny Konkurs Wie-
dzy o Ukrainie oraz Międzynarodową Kon-
ferencję Młodych Naukowców „Przestrzeń 
Kulturowa Słowian”. Rokrocznie zdobywa-
ją nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim 
Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej w Kra-
kowie, w Polsko-Ukraińskich Spotkaniach 
Mistrzów Słowa. Uczestniczą w objazdach 
naukowych do Rosji (Petersburg) i na Ukra-
inę (Odessa, Lwów).

Wśród inicjatyw konferencyjnych Instytu-
tu Historii są jedyne w Polsce Kongresy Mło-
dych Hispanistów. Koło Naukowe Historyków 
– jedno z najstarszych kół studenckich na KUL 
– rokrocznie jest organizatorem konferencji, 
wycieczek z pracownikami naukowymi po 
Lublinie, akcji Rodacy – Bohaterom (paczka 
dla polskich kombatantów na Kresach). Wy-
daje rocznik „Ibidem”. Działa również Koło 
Starożytnicze Studentów KUL oraz Koło Hisz-
pańsko-Polskie. Z Instytutem związane jest 
jedno najstarszych w Polsce uniwersyteckich 
kół turystycznych KUL-turysta Koło PTTK nr 1, 
które istnieje od 1953 r., a od 1970 r. organi-
zuje Studencki Rajd Roztocze Wiosną, jeden 
z niewielu studenckich rajdów turystycznych 
mogących poszczycić się tak długą i nieprze-
rwaną tradycją.

Koło Naukowe Studentów Historii Sztu-
ki organizuje wykłady, spotkania, dyskusje, 
warsztaty, pokazy filmowe, a przede wszyst-
kim wyjazdy zabytkoznawcze, zwiedzanie 
muzeów i ważnych wystaw czasowych. W ra-
mach Koła działa internetowe czasopismo 
„ARTykuły”. Koło współpracuje z Galerią 1 
im. B. Słomki na KUL, stawiającą sobie za cel 
rozbudzanie zainteresowania sztuką współ-
czesną i promowanie młodych artystów.

Kierunki studiów i specjalizacje 

Instytut Filologii Angielskiej kształci 
przyszłych pedagogów oraz oferuje zajęcia 

mające przygotować do wykonywania innych 
zawodów: kurs specjalistycznego słownictwa 
biznesowego, zajęcia z komunikacji, kurs au-
diodeskrypcji (na studiach licencjackich) oraz 
specjalizację translatologiczną (na studiach 
magisterskich). 

W Instytucie Filologii Germańskiej ja-
kość kształcenia wspomagają trzy specjali-
zacje: translatologiczna, języki specjalistycz-
ne, nauczycielska oraz związane z nimi prak-
tyki w instytucjach zapewniających szerokie 
spektrum aktywności zawodowych. 

W Instytucie Filologii Klasycznej prowa-
dzone są studia na kierunkach: filologia kla-
syczna (stacjonarne I i II stopnia), filologia – 
sinologia (stacjonarne I i II stopnia). 

Instytut Filologii Polskiej oferuje pięć 
specjalizacji zawodowych: nauczycielską, 
teatrologiczną (zajęcia praktyczne odby-
wają się w Scenie Plastycznej KUL, Teatrze 
ITP, a reżyserskie i aktorskie w Teatrze im.  
J. Osterwy oraz Teatrze Andersena), krytykę 
literacką i artystyczną (kształci i rozwija umie-
jętności interpretacji i oceny różnych tekstów 
kultury), glottodydaktyczną (przygotowuje 
do zawodu lektora języka polskiego jako ob-
cego) i antropologiczno-kulturową (wprowa-
dza w tajniki rozumienia różnych rodzajów 
sztuki i tekstów kultury). 

W Instytucie Filologii Romańskiej pro-
wadzone są studia stacjonarne I i II stopnia 
na kierunku filologia romańska, a w roku 
2017/2018 we współpracy z Katedrą Świata 
Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynaro-
dowych (Instytut Historii) zostanie otwarty 
kierunek studiów I stopnia – hispanistyka. 
W programie filologii romańskiej są trzy pro-
file studiów do wyboru: literaturoznawstwo, 
językoznawstwo oraz akwizycja i dydaktyka 
języków. IFR proponuje studentom II stopnia 
„Program partnerskiego prowadzenia stu-
diów” na Uniwersytecie Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis. Program studiów II stopnia na 
kierunku filologia romańska został wyróżnio-
ny w 2016 r. prestiżowym certyfikatem „Stu-
dia z Przyszłością” w I edycji Ogólnopolskiego 
Programu Akredytacyjnego. Na hispanistyce 
student będzie mógł wybrać jedno z dwóch 

seminariów licencjackich o profilu języko-
znawczym lub historyczno-kulturowym.

Instytut Filologii Słowiańskiej oferu-
je specjalizacje: język rosyjski w komunika-
cji biznesowej, tłumaczeniowa, komunikacja 
medialna w polsko-ukraińskiej pracy dzien-
nikarskiej, nauczycielska. Studenci specjal-
ności ukraińskiej mogą wyjeżdżać na staże 
studenckie w Pedagogicznym Uniwersyte-
cie Państwowym im. Wołodymyra Hnatiuka 
w Tarnopolu (Ukraina), a specjalności rosyj-
skiej na staż w Uniwersytecie Państwowym 
im. G. Pietrowskiego w Briańsku (Rosja). Stu-
denci obydwu specjalności rosyjskiej i ukraiń-
skiej (ze znajomością języka rosyjskiego) ma-
ją możliwość wyjazdu do Sankt-Petersburga.

Instytut Historii na poziomie licencjac-
kim oferuje możliwość studiowania na kie-
runkach: historia, krajoznawstwo i turystyka 
kulturowa, zarządzanie dokumentacją i ar-
chiwistyka, a na poziomie magisterskim na 
kierunkach – historia oraz turystyka kultu-
rowa. Na studiach historycznych można wy-
brać jedną z dwóch specjalizacji – archiwi-
stykę i zarządzanie dokumentacją (I i II stop-
nia) lub specjalizację pedagogiczną „Historia 
i społeczeństwo”. 

Program nauczania w Instytucie Historii 
Sztuki ma głównie na celu przygotowanie za-
wodowe absolwentów, stąd też dydaktyka 
uniwersytecka poza zajęciami prowadzony-
mi w salach wzbogacona została o regular-
ne bezpośrednie kontakty z dziełem sztuki. 
Wprowadzono do programu studiów ob-
jazdy naukowe i praktyki zawodowe. Kilku-
dniowe objazdy naukowe realizowane są na 
wszystkich latach studiów. Studenci wraz 
z pracownikami wyjeżdżają w każdym roku 
na inny teren Polski, gdzie zwiedzają najcie-
kawsze obiekty architektury świeckiej i sa-
kralnej, muzea i galerie; przygotowują refe-
raty i oprowadzają po przygotowanych przez 
siebie obiektach. 

na podstawie tekstów nadesłanych  
z instytutów opracowała 

 dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Studencki pokaz mody ukraińskiej w czasie Dnia 
Ukraińskiego (fot. ze zbiorów Instytutu Filologii 
Słowiańskiej)

Koncert flamenco 
w wykonaniu 
Andrzeja Lewockiego 
z zespołem podczas 
tegorocznego Dnia 
Hiszpańskiego (fot. 
ze zbiorów Instytutu 
Filologii Romańskiej)
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S tudia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II od początku jego istnienia cieszą się 

dużym zainteresowaniem młodzieży w Polsce i poza jej granicami. 
Żyjemy w świecie dynamicznych przemian społecznych, ekono-

micznych, politycznych i kulturowych. Każda młoda osoba, poszukują-
ca gruntownej i aktualnej wiedzy o człowieku, społeczeństwie i gospo-
darce oraz pomysłu na atrakcyjną pracę, w trakcie studiów na naszym 
Wydziale znajdzie odpowiedzi na swoje pytania oraz przygotuje się 
do interesującego zawodu z przyszłością: dziennikarza, ekonomisty, 
menedżera, pedagoga, psychologa, socjologa, polityka i wielu innych. 
Każdego roku unowocześniamy programy studiów i dostosowujemy je 
do postępu wiedzy oraz potrzeb współczesnego rynku pracy. 

Środowisko akademickie WNS – to społeczność pracowników i stu-
dentów, którzy wspólnie i z wielką pasją uczestniczą w życiu akademic-
kim, pracują nad projektami naukowymi, organizują konferencje, ko-
rzystają z międzynarodowej wymiany naukowej, zapraszają do dysku-
sji światowej klasy specjalistów, piszą ciekawe książki i artykuły, tworzą 
kulturę studencką, uprawiają sport i dbają o swój rozwój duchowy. 

Absolwenci naszego Wydziału twierdzą jednomyślnie, że studia 
były pięknym i twórczym etapem w ich rozwoju, czasem doskonałego 
przygotowania do zawodu i do mądrego, spełnionego życia.

 ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL 
dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Atrakcyjne kształcenie 
– interesujący zawód
Jest kontynuacją Wydziału Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych, założonego 
w 1918 r., a zamkniętego przez władze 
PRL w 1952 r. Reaktywowany w 1981 r.,  
podejmuje działalność badawczą 
w zakresie szeroko pojętej problematyki 
antropologicznej, uwzględniającej różne 
wymiary rozwoju człowieka - Wydział 
Nauk Społecznych.

Instytut Ekonomii 
i Zarządzania

W Instytucie cyklicznie organizowane są 
konferencje naukowe i branżowe: Tydzień Eko-
nomiczny, Dzień Podatkowy na KUL czy Dzień 
Otwarty ZUS. Instytut współpracuje z wieloma 
najważniejszymi instytucjami z zakresu ekono-
mii i zarządzania w Polsce. Studenci uczestni-
czą w konkursach krajowych i zagranicznych 
(m.in. BANRISK – Liga Akademicka).

Pracownicy Instytutu czynnie włączają 
się w prace na rzecz środowiska lokalnego, 
przygotowując ekspertyzy (np. na zamó-
wienie komisji sejmowych czy jednostek 

samorządowych), organizując szkolenia, 
wykonując analizy wykorzystywane w ra-
mach programowania rozwoju regionu. Zaj-
mują się wdrażaniem nowoczesnych metod 
w rachunkowości i controllingu, komplekso-
wą współpracą z instytucjami finansowymi 
w zakresie kredytów, leasingu, pozyskiwa-
niem dotacji PHARE i innych.

Działają studenckie koła naukowe: Koło 
Naukowe Studentów Ekonomii (z sekcją gry 
Cashflow), Studenckie Koło Przedsiębiorczo-
ści, Koło Rachunkowości i Podatków, Koło In-
nowacji – transferu wiedzy do biznesu.

Instytut oferuje studia na kierunkach 
– ekonomia (stacjonarne I i II stopnia), 

zarządzanie (stacjonarne I i II stopnia) oraz 
bogatą ofertę studiów podyplomowych. 

Studia ekonomiczne umożliwiają zdoby-
cie wiedzy i umiejętności pozwalających na 
podjęcie pracy zarówno na stanowiskach 
operacyjnych wymagających umiejętno-
ści analityka ekonomicznego, jak też wśród 
kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Na  
II stopniu do wyboru są dwie ścieżki specja-
lizacyjne – analityka gospodarcza i doradz-
two finansowe oraz rachunkowość i finanse 
przedsiębiorstw.

Zarządzanie jest kierunkiem, który łączy 
wiele dyscyplin wiedzy ekonomicznej, spo-
łecznej, humanistycznej i prawnej. Metody 
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kształcenia dostosowane są do twórczego 
rozwijania wiedzy, a także zaspokajania za-
potrzebowania na kadry kierownicze i spe-
cjalistyczne w nowoczesnych organizacjach. 

Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej 

Atutem studiów dziennikarskich jest ka-
dra akademicka, w której skład wchodzą na-
ukowcy i zawodowi dziennikarze. Dzięki te-
mu studenci już na etapie kształcenia mogą 
łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką me-
dialną. IDiKS współpracuje w zakresie prak-
tycznego kształcenia medialnego z Polskim 
Radiem, Telewizją Polską, „Kurierem Lubel-
skim” oraz mediami katolickimi – Radiem eR 
czy „Gościem Niedzielnym”. Studenci mają 
możliwość rozwijania swoich pasji dzienni-
karskich w Akademickim Studiu Filmowym, 
Agencji Reporterskiej Passion TV, studenc-
kiej gazecie „Coś Nowego”, agencji fotogra-
ficznej Fot-Press, a także redagując stronę 
internetową Instytutu.

Studenci dziennikarstwa mają do wybo-
ru kilka specjalności przygotowujących w ob-
szarach: PR, reklama, telewizja, film, radio, 
internet, prasa. Od roku akademickiego 
2018/2019 planowane jest uruchomienie kie-
runku Journalism and Social Communication. 
Cykl kształcenia, oprócz przygotowania do 
pracy w mediach, daje możliwość zdobycia 
wiedzy i umiejętności w zakresie konsultanta 
ds. mediów i komunikacji, specjalisty public 
relations, specjalisty ds. promocji i komuni-
kacji. Już od II roku rozpoczynają się zajęcia 
warsztatowe, które z każdym rokiem są bar-
dziej intensywne i profilują zainteresowania 

studentów. Dodatkowym atutem są zajęcia 
z języka angielskiego medialnego oraz pisania 
projektów czy prawa autorskiego. 

W Instytucie organizowane są liczne spo-
tkania i projekty związane z rozwojem za-
wodowym studentów, między innymi Dni 
Dziennikarza, Studenckie Spotkania Komu-
nikacji czy Konkurs Oratorski. 

Instytut Pedagogiki

Do ważniejszych osiągnięć Instytutu 
należy wypracowanie podstaw pedagogi-
ki otwartej, teorii wychowania, oryginal-
nej koncepcji pedagogiki chrześcijańskiej, 
prowadzenie badań nad opieką społeczną, 
wdrożenie eksperymentu pedagogicznego 
w zakresie surdopedagogiki, dotyczącego 
kształcenia na poziomie wyższym oraz me-
tod wsparcia dla studentów z głębokimi pre-
lingwistycznymi uszkodzeniami słuchu. 

Instytut kształci studentów na kierun-
kach – pedagogika (licencjackie, magister-
skie, doktoranckie) i pedagogika specjalna 
(licencjackie i magisterskie), oferuje również 
studia podyplomowe. Na studiach licencjac-
kich i magisterskich realizowane są różne 
specjalizacje, łącznie na pedagogice jest ich 
11, a na pedagogice specjalnej – 6. Od 10 lat 
prowadzi także studia niestacjonarne z za-
stosowaniem metody e-learningu (studia 
asynchroniczne na platformie e-learningo-
wej oraz zajęcia sobotnio-niedzielne).

Studenci angażują się w działalność na-
ukową i wolontaryjną w pięciu kołach na-
ukowych, z których najstarsze – Koło Nauko-
we Studentów Pedagogiki KUL swymi korze-
niami sięga roku 1931. Członkowie KNSP KUL 

w każdym roku akademickim organizują Dni 
Pedagoga, włączają się w akcje charytatyw-
no-społeczne, organizują pomoc i wsparcie 
dla dzieci z różnych środowisk i grup spo-
łecznych. W Instytucie działają organizacje 
zrzeszające studentów także innych kierun-
ków, między innymi Międzywydziałowe Ko-
ło Naukowe Biografistyki czy Klub Promocji 
Talentów Dzieci Wiejskich.

Instytut Psychologii 

Instytut ma kilka bardzo dobrze wyposa-
żonych pracowni i laboratoriów badawczo-
-dydaktycznych (m.in. Pracownia Psychome-
tryczna, Pracownia Komputerowa, Perception 
& Cognition Lab, Laboratorium Eksperymen-
talne), w których prowadzone są prestiżowe 
międzynarodowe badania naukowe. 

Studia z psychologii niezmiennie cieszą 
się dużym zainteresowaniem (w 2016 r. psy-
chologia była najpopularniejszym kierun-
kiem na KUL). Instytut oferuje je na dwóch 
specjalnościach. W ramach każdej z nich na 
II roku student wybiera moduł realizowany 
od III do V roku studiów. Na specjalności 
psychologia wspierania jakości życia jest do 
wyboru 1 z 6 modułów: psychologia klinicz-
na i osobowości, psychologia edukacji i ko-
munikacji, psychoprofilaktyka, psychologia 
zdrowia i psychoterapia, psychologia spo-
łeczna i kulturowa, psychologia readaptacji 
społecznej i resocjalizacji, psychologia jako-
ści życia; na specjalności psychologia biz-
nesu i przedsiębiorczości także 1 z 6: mar-
keting i reklama, organizacja i zarządzanie, 
doradztwo zawodowe, podmiotowe uwa-
runkowania aktywności ludzkiej, mediacje 

Piąty rok na tej Uczelni – to 
nieustanne zdobywanie wiedzy, 
poszerzanie horyzontów, rozwijanie 

fot. ze zbiorów prywatnych

kompetencji i poznawanie świata. 
Katolicka uczelnia daje też gwarancję 
najwyższej jakości kształcenia w służbie 
Bogu i ojczyźnie. 
Okres studiów jest pierwszym z etapów 
rozwoju zawodowego, dlatego tak 
ważne jest, by dobrze wybrać. Studia 
dały mi rzetelną wiedzę, ale także 
możliwość praktyki. Pierwsze swoje 
doświadczenie w świecie mediów 
zdobywałam w Rozgłośni Archidiecezji 
Lubelskiej – Radiu eR. Początkowo była 
to praca w ramach praktyk studenckich 
w Dziale Informacji. Następnie 
otrzymałam propozycję prowadzenia 
własnych audycji. W ciągu dwóch 
lat przygotowałam i prowadziłam 
audycje dla najmłodszych słuchaczy 
– Radioranki oraz Naukolandię na 
dobranoc. Równolegle angażowałam się 
w pracę wolontaryjną w Stowarzyszeniu 
Solidarności Globalnej w projekcie 
„Media w służbie integracji”. 
Praktykowałam też jako reaseacher 
w programie Nauka, emitowanym 

w TVP 3 Lublin. W listopadzie ubiegłego 
roku, wraz z 16 innymi studentami 
z całego kraju wyróżniającymi się 
dorobkiem w pracy w mediach, brałam 
udział w wyjeździe studyjnym do 
Brukseli, zorganizowanym przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce. W styczniu tego roku jako 
reprezentantka naszej Uczelni zostałam 
zaś zaproszona na seminarium w PKE 
dla dziennikarzy mediów regionalnych, 
będące podsumowaniem wydarzeń 2016 r.  
oraz planów na 2017 r. w UE. 
Studiowanie psychologii daje kolejną 
możliwość rozwoju siebie. Dzięki pomocy 
administracyjnej i ludzkiej życzliwości 
studia na dwóch kierunkach nie są 
trudne.

Aneta Dyrla 
studentka II roku II stopnia 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
i III roku psychologii
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w biznesie, procesy grupowe i kulturowe. 
Instytut oferuje także studia doktoranckie 
z psychologii. Cykl kształcenia jest wyso-
kospecjalistyczny, podporządkowany mak-
symalizacji kompetencji nie tylko zawodo-
wych, lecz również osobowych, niezbędnych 
do wykonywania zawodu zaufania publicz-
nego, z uwzględnieniem naczelnej wartości 
w pracy psychologa: dobra osoby – klienta 
usług psychologicznych. 

Od 55 lat działa prężnie Koło Naukowe 
Studentów Psychologii. Aktywne są także 
Koło Naukowe Psychologii Zarządzania oraz 
Organizacja Studentów Psychologii Biznesu 
i Przedsiębiorczości Antyrama KUL. W ko-
łach studenci rozwijają swoje zaintereso-
wania naukowe i zawodowe, organizując 
wiele cyklicznych wydarzeń (m.in. Dni Mó-
zgu, „Psychologia w praktyce sądowej i pe-
nitencjarnej”, „Psychologia w medycynie, 
medycyna w psychologii”, liczne warsztaty 
tematyczne). 

Dzięki wysokiemu poziomowi kształce-
nia studenci zdobywają stypendia krajowe 
i zagraniczne, na przykład za wybitne osią-
gnięcia 23 studentów otrzymało stypen-
dium ministra nauki i szkolnictwa wyższe-
go 2015/2016, stanowiąc połowę lubelskich 
stypendystów. 

Instytut Socjologii

Kadrę naukową stanowią profesjonaliści, 
którzy realizują znaczące projekty badawcze 
(m.in.  BALL – Be Active Through Lifelong  
Learning, Global Recession in Christian  
Marriage, Foodsaving Project). 

W Instytucie realizowanych jest wiele cy-
klicznych konferencji, podczas których stu-
denci mogą poszerzać swoją wiedzę i spoty-
kać profesjonalistów z Polski i zagranicy: Dni 
Praw Człowieka,  Lubelskie Spotkania Antro-
pologiczne, Małe Miasta, Międzynarodowe 
Konferencje w Nałęczowie, Studia nad Wie-
dzą. Dzięki aktywności kadry akademickiej 
i studentów organizowane są warsztaty za-
wodowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

W Instytucie aktywnie działa Koło Stu-
dentów Socjologii, funkcjonuje też Wolonta-
riat Instytutu Socjologii KUL.

Studenci mogą studiować socjologię I stop-
nia stacjonarnie i niestacjonarnie (specjalno-
ści: animacja sportu rekreacyjnego i turystyki, 
służby publiczne i polityka rodzinna, socjologia 
gospodarki i internetu, społeczności lokalne 
i animacja kultury) oraz socjologię II stopnia 
(specjalności: badania rynku i opinii publicznej, 
komunikacja społeczna i międzykulturowa, or-
ganizacja i analiza przestrzeni publicznej). In-
stytut oferuje także studia doktoranckie z so-
cjologii – stacjonarne i niestacjonarne. 

Kolejnym kierunkiem jest praca socjal-
na jako studia II stopnia ze specjalnościami: 
diagnoza społeczna i budowanie strategii, 

ekonomia społeczna i zarządzanie usługami, 
opieka nad dzieckiem i rodziną. Możliwe jest 
także studiowanie doradztwa kariery i do-
radztwa personalnego na studiach I stop-
nia na specjalnościach: doradztwo w wymia-
rze organizacyjnym, doradztwo w wymiarze 
międzynarodowym

Instytut Nauk Politycznych 
i Spraw Międzynarodowych 

Tworzą go specjaliści uznani w swojej 
dziedzinie. Wielu z nich należy do Zespołu 
Ekspertów KUL i stale komentuje w mediach 
wydarzenia z polskiej i międzynarodowej 
sceny politycznej. 

Instytut współpracuje z Żandarmerią 
Wojskową w Lublinie. W ramach studiów 
oferuje liczne praktyczne zajęcia z zakresu 
samoobrony, negocjacji, komunikowania czy 
ratownictwa przedmedycznego.

INPiSM oferuje studia na kierunkach – 
bezpieczeństwo narodowe (I i II stopnia) 
i stosunki międzynarodowe (I stopnia). Stu-
denci bezpieczeństwa narodowego I stopnia 
mają do wyboru specjalizacje: bezpieczeń-
stwo społeczne i zarządzanie kryzysowe, 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywil-
na, bezpieczeństwo międzynarodowe. 

Koło Naukowe Politea skupia studentów 
obydwu kierunków. W ramach wolontariatu 
biorą oni udział w zbiórkach darów dla dzieci 
z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, 
w Dniach Otwartych KUL, organizują warsz-
taty z zakresu autoprezentacji.

Instytut corocznie organizuje Konkurs 
Wiedzy o Polsce, Europie i Świecie – kon-
kurs o indeksy, cieszący się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród maturzystów, jak 
i młodszych uczniów.

Kierunki studiów:

 � Bezpieczeństwo narodowe
 � Doradztwo kariery i doradztwo 

personalne
 � Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 � Ekonomia
 � Pedagogika
 � Pedagogika specjalna
 � Praca socjalna
 � Socjologia
 � Stosunki międzynarodowe
 � Zarządzanie

na podstawie materiałów nadesłanych  
z instytutów opracowała  

dr Joanna Sosnowska

Pierwsze Światowe Spotkanie Absolwentów Psychologii w czerwcu 2016 r. zgromadziło blisko 500 osób

Do prezydium Zespołu Ekspertów KUL należą między innymi pracownicy WNS; w ciągu 2 lat działalności 
członkowie ZE udzielili 1383 komentarzy w mediach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych
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N a terenie uroczego, cichego kampu-
su Poczekajka w nowoczesnym bu-

dynku Biotechnologii studenci mają do dys-
pozycji sale wykładowe, seminaryjne i ćwi-
czeniowe oraz klimatyzowane laboratoria, 
wyposażone w nowoczesny sprzęt i apara-
turę. Naszą kadrę stanowią w większości 
młodzi, dynamiczni i pełni inicjatywy na-
uczyciele akademiccy, prowadzący zajęcia 
w miłej, przyjaznej, prawie rodzinnej at-
mosferze. Zajęcia laboratoryjne odbywają 
się w niewielkich, najwyżej 8-osobowych 
grupach ćwiczeniowych, a więc każdy stu-
dent ma możliwość samodzielnego wyko-
nywania doświadczeń pod okiem osoby 
prowadzącej zajęcia. Nasi nauczyciele aka-
demiccy – to odnoszący sukcesy naukowcy, 
których publikacje znaleźć można w najlep-
szych czasopismach naukowych, na przy-
kład „Nature”. Możemy się też pochwalić 
opatentowanymi w ostatnich latach przez 
zespól prof. dr hab. Zofii Stępniewskiej wy-
nalazkami dotyczącymi przełomowej meto-
dy produkcji ektoiny – drogocennego ami-
nokwasu wykorzystywanego w medycynie 
i kosmetologii, a także biodegradowalnego 
bioplastiku.

Studia na kierunku biotechnologia od-
bywają się w języku polskim lub angiel-
skim. W przypadku zajęć polskojęzycznych 
na studiach I stopnia mogą być realizowa-
ne na jednej z trzech specjalności: prze-
mysłowej, środowiskowej lub eksperymen-
talnej, na studiach II stopnia na specjalno-
ści związków bioaktywnych lub ekspery-
mentalnej. Studia w języku angielskim są 
bezpłatne. Na ich I stopniu możliwy jest 

Młody, nowoczesny 
i perspektywiczny

Biotechnologia – młoda, 
dynamicznie rozwijająca 
się dziedzina, bazująca na 
najnowszych odkryciach, 
a zarazem wykorzystująca 
najnowocześniejszą 
aparaturę stanowi 
przedmiot zainteresowania 
naukowców i studentów  
Wydziału Biotechnologii 
i Nauk o Środowisku.

wybór pomiędzy specjalnością przemysło-
wą a środowiskową. 

Studenci biotechnologii odbywają prak-
tyki zawodowe w wielu placówkach w kra-
ju, gdzie otrzymują pochlebne opinie na te-
mat posiadanej przez nich wiedzy, a przede 
wszystkim umiejętności. Podczas studiów 
swoje zainteresowania mogą rozwijać, 
działając w Kole Naukowym Studentów 
Biotechnologii, prezentując swoje projekty 
w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki czy 
Nocy Biologów.

Prace magisterskie są wykonywane 
w laboratoriach katedr Wydziału. Istnie-
je również możliwość realizowania ich 
części eksperymentalnej poza nim, na 
przykład w nowoczesnych pracowniach 

Interdyscyplinarnego Centrum Badań Na-
ukowych, będącego integralną częścią Wy-
działu. Studenci są angażowani do realiza-
cji prac badawczych prowadzonych przez 
pracowników naukowych. Wyniki tych ba-
dań są przedstawiane w postaci wystąpień 
ustnych lub posterów na konferencjach na-
ukowych krajowych i zagranicznych, któ-
rych organizatorami są często sami studen-
ci. Najciekawsze wyniki prac doświadczal-
nych, będące wynikiem pracy studentów 
i ich nauczycieli, są coraz częściej publiko-
wane w wydawnictwach naukowych.     

prof. dr hab. Ryszard Szyszka 
 dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk 

o Środowisku
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Młodzi ludzie coraz częściej decydują 
się na biotechnologię, ponieważ 
jest to kierunek o dużym spektrum 
możliwości. Dla mnie ważne było, 
żeby w trakcie studiów móc rozwijać 
swoje zainteresowania i aktywnie 
uczestniczyć w życiu studenckim. Jest 
to tutaj możliwe dzięki nowoczesnym 
laboratoriom, wykwalifikowanej 
kadrze oraz zajęciom prowadzonym 
w niedużych grupach. Dzięki temu 
każdy jest w stanie przeprowadzać 
eksperymenty samodzielnie. Ponadto 
dzięki działalności w kole naukowym od 
początku studiów miałem możliwość 
prezentowania swoich dotychczasowych 
osiągnięć w gronie innych studentów 
oraz na konferencjach naukowych. 

Kamil Chudzik
student I roku II stopnia biotechnologii

fot. Anna Pytlak

O biotechnologii ogólnie

Biotechnologia jest dynamicznie rozwijają-
cą się dyscypliną nauki nakierowaną na roz-
wiązywanie aktualnych problemów związa-
nych między innymi z ochroną zdrowia, ochro-
ną środowiska, produkcją żywności czy ener-
gii. Jest niezbędna do zapewnienia ludzkości 
zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie 
– godnej i bezpiecznej przyszłości dla nas i na-
szych dzieci. Biotechnologia jest z założenia 
dziedziną interdyscyplinarną, czerpiącą z osią-
gnięć nauk ścisłych takich, jak: biologia, che-
mia, ekologia, fizyka, medycyna i inżynieria. 
Jednocześnie wywiera silny wpływ na gospo-
darkę i społeczeństwo, wprowadzając do życia 
codziennego innowacyjne rozwiązania, przez 
co generuje zagadnienia natury prawnej, so-
cjologicznej czy etycznej. 

...i na KUL

Studia na kierunku biotechnologia, realizo-
wane na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Śro-
dowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, obejmują swym programem 
przedmioty dotykające wszystkich związanych 
z biotechnologią zagadnień. Naszym celem 
jest wykształcenie absolwentów o ugruntowa-
nej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a jednocze-
śnie zdolnych do dostrzegania i rozwiązywania 
problemów natury praktycznej, wynikających 
z charakterystyki podejmowanej przez nich 
pracy. 

Wiedzę zdobytą na zajęciach studenci 
ugruntowują, prowadząc badania w ramach 
pracowni licencjackich i magisterskich, gdzie 

Podczas Dni Otwartych KUL ofertę edukacyjną Wydziału 
przedstawiają sami studenci (fot. Artur Wolak)

realizowane są tematy dotyczące między in-
nymi inżynierii genetycznej, biochemii me-
dycznej, biotechnologii roślin, biotechnolo-
gicznego zastosowania nanomateriałów czy 
biotechnologii środowiskowej. O wysokim 
poziomie tych prac świadczy fakt, iż wiele 
z nich zostało opisanych w artykułach opu-
blikowanych w renomowanych, anglojęzycz-
nych czasopismach naukowych takich, jak: 
„Applied Biochemistry and Microbiology”, 
„Ecological Engineering”, „The Global Envi-
ronmental Engineers” czy „Water Air And 
Soil Pollution”. 

Oferta edukacyjna

Instytut Biotechnologii prowadzi trzylet-
nie studia zawodowe I stopnia oraz dwu-
letnie studia magisterskie II stopnia. Studia 

I stopnia obejmują specjalności: biotechno-
logia przemysłowa, biotechnologia środo-
wiskowa, biotechnologia eksperymentalna, 
a studia II stopnia specjalności – biotechnolo-
gia związków bioaktywnych i biotechnologia 
eksperymentalna.  

Od 2 lat studia na kierunku biotechnolo-
gia prowadzone są także w języku angielskim. 
Oferta ta skierowana jest zarówno do obywa-
teli naszego kraju, jak i studentów z zagranicy. 
Ponadto, co roku, w ramach programu Era-
smus nasz Instytut odwiedzają studenci z in-
nych krajów Unii Europejskiej, a nawet z kra-
jów tak odległych jak Stany Zjednoczone czy 
Kazachstan. Korytarze rozbrzmiewają więc 
często melodią wielu języków, studenci zaś 
mają świetną okazję do ćwiczenia umiejętno-
ści komunikacji w językach obcych i poznawa-
nia innych kultur.

Na biotechnologię na KUL 
przyciągnęła mnie opinia znajomych, 
którzy zapewniali o serdeczności 
i wyrozumiałości wykładowców. 
Poza tym bardzo ciekawił mnie sam 
kierunek. Biotechnologia bowiem – to 
dynamicznie rozwijający się dział nauki, 
dający wiele możliwości. Zdobywamy 
wiedzę w szerokim zakresie, od biologii, 
chemii i fizyki po nauki techniczne. 
Innymi słowy, każdy znajdzie coś dla 
siebie w zakresie, który interesuje go 
najbardziej. Mnie fascynuje szczególnie 
to, że dzięki zdobytej wiedzy mogę 
pracować przy prowadzonych na KUL 
projektach naukowych, mających na 
celu opracowanie innowacyjnych metod 
leczenia! 
Moją drugą pasją jest teatr. Na KUL 
spełniam swoje marzenia, przynależąc  
do ITP, czyli studenckiego teatru 
muzycznego. Cieszę się, że tu jestem.

Barbara Grzeszczyk
studentka I roku II stopnia biotechnologii
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Aktywność studentów

Powstające w Instytucie Biotechnologii 
prace dyplomowe są często nagradzane. Naj-
nowszym sukcesem jest wyróżnienie pracy 
Katarzyny Nowak pt. Rozpoznanie halotole-
rancyjnych mikroorganizmów metanotroficz-
nych wyizolowanych ze skał towarzyszących 
pokładom soli (Kopalnia Wieliczka), napisanej 
w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska 
pod kierownictwem prof. dr hab. Zofii Stęp-
niewskiej, w konkursie organizowanym przez 
Radę Miejską Wieliczki.

Studenci biotechnologii często podejmu-
ją także wyzwania polegające na prezentacji 
uzyskiwanych przez siebie wyników badań 
lub teoretycznych rozważań nad nurtującymi 
ich problemami na forum naukowym. W cią-
gu ostatnich 2 lat na ogólnopolskich konfe-
rencjach naukowych wygłosili 4 referaty oraz 
przedstawili 30 posterów, w których przygo-
towanie zaangażowanych było w sumie kilka-
dziesiąt osób. Tematyka tych wystąpień od-
zwierciedlała szeroką gamę zainteresowań stu-
dentów, począwszy od rozważań nad doborem 
właściwej metodyki badawczej do problemu 
po prezentację możliwości zastosowania cha-
rakterystycznych dla biotechnologii technik 
badawczych w medycynie czy kryminalisty-
ce. W przygotowaniu zarówno artykułów, jak 
i wystąpień konferencyjnych studenci zawsze 
mogą liczyć na pomoc pracowników nauko-
wych Instytutu, którzy chętnie dzielą się wie-
dzą, udzielają praktycznych wskazówek i pod-
trzymują na duchu, pomagając pokonać stres 
związany z publicznym wystąpieniem.

Ważnym elementem życia społeczności 
akademickiej jest Koło Naukowe Studentów 
Biotechnologii. Tworzy je grupa ponad trzy-
dziestu osób, które swój wolny czas pragną 
poświęcić na rozwijanie zainteresowań zwią-
zanych z biotechnologią. Członkowie Koła są 
siłą napędową wielu wydarzeń organizowa-
nych w Instytucie. Biorą aktywny udział w Lu-
belskim Festiwalu Nauki, Nocy Biologów czy 
Dniach Otwartych. Mają też na swoim kon-
cie organizację (we współpracy z Fundacją na 
rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL) konfe-
rencji naukowych – Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej Krimed oraz Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej „Metody chromatograficzne 
w nauce, przemyśle i medycynie”, których ko-
lejne edycje na stałe wpisały się w naukowy 
kalendarz. Spotkania Koła – to także okazja do 
integracji studentów różnych roczników.

Absolwenci kierunku 
biotechnologia 

...są przygotowani do podjęcia pracy 
w przemysłowych ośrodkach naukowo-ba-
dawczych wykorzystujących procesy bio-
technologiczne, w laboratoriach badaw-
czych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach 

Nowoczesny, pięciokondygnacyjny budynek Biotechnologii, zaprojektowany na rzucie prostokąta o powierzchni 
ponad 2000 m2, jest połączony z bliźniaczym budynkiem Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych 
(fot. Roman Czyrka)

Bakterie z ziarnami biopolimeru wykorzystywanego do 
produkcji biodegradowalnego plastiku według metody 
opatentowanej przez zespół w składzie:  
prof. Zofia Stępniewska, dr Anna Pytlak, dr Agnieszka 
Kuźniar (mikrofotografia wykonana techniką 
transmisyjnej mikroskopii elektronowej w Pracowni 
Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury KUL)

farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, za-
kładach gospodarki komunalnej oraz urzędach 
zajmujących się ochroną i gospodarowaniem 
zasobami przyrody.

W nowoczesnym budynku

Gmach Biotechnologii, będący wizytówką 
Wydziału, należy do najciekawszych architek-
tonicznie budynków przeznaczonych na cele 
edukacyjne w Lublinie. W roku oddania do 
użytku został nagrodzony Kryształową Cegłą – 
wyróżnieniem przyznawanym najlepszej inwe-
stycji budowlanej po obu stronach wschodniej 
granicy Unii Europejskiej. Charakterystyczny 
trójkątny budynek z wewnętrznym patio zala-
nym słońcem jest miejscem bardzo lubianym 
przez studentów, tym bardziej że mieści, obok 
atrakcyjnych wizualnie przestrzeni wspólnych, 
doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i la-
boratoria. Otwarta przestrzeń i wszechobec-
na nowoczesność doskonale oddają innowa-
cyjnego ducha biotechnologii i inspirują do 
doskonalenia się poprzez zdobywanie wiedzy 
i podejmowanie wyzwań.

opracowała  
dr Anna Pytlak
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W ydział prowadzi badania naukowe na 
wysokim, wręcz światowym pozio-

mie. Na szczególną uwagę zasługują bada-
nia z zakresu nowatorskich zastosowań me-
tod obliczeń inteligentnych z wykorzystaniem 
ziaren informacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem innowacyjnych metod modelowa-
nia lingwistycznego oraz deskryptorów lin-
gwistycznych, prowadzone we współpracy 
z Uniwersytetem Alberty (Edmonton, Kana-
da). Wysokiej jakości zajęcia dydaktyczne dla 
studentów odbywają się z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu. Dzięki tak przyjętym 
priorytetom WMIiAK może pochwalić się 
prężnym rozwojem kadry naukowej, o czym 
świadczy pokaźny dorobek naukowy, popar-
ty publikacjami w renomowanych czasopi-
smach zagranicznych. Warto wspomnieć też 
o osiągnięciach pracownika Instytutu Archi-
tektury Krajobrazu Pawła Adamca (II miej-
sce w Top 10 Best Costume Designers in The 
World for 2016 TOP TEN MAGAZINE, a także 
Connected Best Photographer 2016).

Zdolni i kreatywni studenci już w trak-
cie studiów, a później jako absolwenci, od-
noszą liczne sukcesy. Fakt, że są docenia-
ni za wiedzę i umiejętności, jest w znacz-
nej mierze efektem wysokiego poziomu 
kształcenia. Życzliwość panująca na Wy-
dziale rozwija u przyszłych pracowników 
wysoko cenione kompetencje wymagane 
na rynku pracy. Odpowiedzialna i wydajna 
praca w grupie, sztuka bezkonfliktowego 
komunikowania się ze współpracownikami 
czy wytrwałość w realizacji celów – to tyl-
ko niektóre z nich. 

Studia z przyszłością
Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu wyróżnia 
kadra naukowo-dydaktyczna, infrastruktura laboratoryjna i wykładowa, program 
kształcenia kładący nacisk na naukę poprzez praktyczne zastosowania, studenci 
osiągający sukcesy. 

Poza zajęciami ujętymi w planach stu-
diów studenci mogą rozwijać swoje zain-
teresowania i pasje w ramach organizacji 
studenckich. Pracownicy Wydziału wspiera-
ją działania między innymi Koła Naukowe-
go Studentów Architektury Krajobrazu, Ko-
ła Naukowego Studentów Gospodarki Prze-
strzennej „KUL Gospodarze”, Studenckiego 
Koła Naukowego Florystów czy Koła Nauko-
wego Informatyków. 

Stawiamy na konkret, solidność i twór-
czość. Przywiązanie do tradycyjnych war-
tości, przyjacielska atmosfera i bardzo do-
bra, nietuzinkowa kadra dopełniają obrazu 

całości. Nasi informatycy, matematycy, ar-
chitekci krajobrazu czy inżynierowie od za-
gospodarowania przestrzeni – to kreatywni, 
poszukiwani specjaliści, którzy nie mają pro-
blemów ze znalezieniem swojego miejsca na 
rynku pracy. 

Zdolnych, twórczych młodych ludzi 
o otwartych umysłach i gotowych na wyzwa-
nia zapraszam do studiowania na naszym 
Wydziale.

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL 
dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki 

i Architektury Krajobrazu

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury 
Krajobrazu mijają w naukowej, ale bardzo przyjemnej i ciepłej 
atmosferze. Prowadzący zajęcia w interesujący sposób przekazują 
nam swoją wiedzę, aby jak najlepiej przygotować nas do podjęcia 
pracy po zakończeniu studiów. Mamy możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań i zdobywania dodatkowej wiedzy podczas 
konferencji, seminariów czy w kołach naukowych. Wszyscy 
pracownicy naszego Wydziału, zarówno naukowi, jak i pozostali, 
chętnie udzielają rad i wskazówek. Służą pomocą w każdej 
sytuacji. Oczywiście czasem bywa ciężko, bo matematyka – to 
wymagający kierunek, ale i tak jest to czas, który będziemy miło 
wspominać. 

Aleksandra Pituch, Sara Jurczyk
studentki II roku II stopnia matematyki

fot. ze zbiorów prywatnych fot. SochaCreate.com
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INSTYTUT MATEMATYKI 
I INFORMATYKI

W Instytucie

…zatrudnionych jest 43 naukowców, 
w tym 5 z tytułem profesora, 9 doktorów 
habilitowanych, 19 doktorów i 10 magi-
strów. Pracujemy na wspólny sukces, dlate-
go równolegle do zajęć ze studentami nasi 
pracownicy prowadzą liczne badania nauko-
we, część z nich z partnerami zagranicznymi, 
na przykład z Japonii czy Kanady.

Chcąc wesprzeć wejście studentów na 
rynek pracy Instytut Matematyki i Infor-
matyki współpracuje bezpośrednio z wie-
loma firmami, między innymi z Instytutem 
Lotnictwa w Warszawie i Lubelskim Par-
kiem Naukowo-Technologicznym. Dzię-
ki temu studenci mogą odbywać prakty-
ki i staże, biorą także udział w ciekawych 
projektach komercyjnych oraz badaw-
czych. Ponadto mają możliwość studio-
wania informatyki również w języku an-
gielskim. Dodatkowo mogą odbyć część 
studiów zagranicą w ramach licznych pro-
gramów wymiany międzynarodowej ofe-
rowanych przez KUL.

Koło Naukowe 
Informatyków KUL

Na uwagę zasługuje działalność studen-
tów ukierunkowana na poszerzanie horyzon-
tów w dziedzinie informatyki, ze szczególnym 
naciskiem na aspekty programistyczne. Koło 
Naukowe Informatyków ściśle współpracuje 
z Grupą KUL.NET, organizacją pod patrona-
tem Microsoftu. Studenci wspólnie pomaga-
ją w tworzeniu znanych wydarzeń technolo-
gicznych, typu Check IT czy Lubelska Wyżyna 
IT. Jednym z najbardziej spektakularnych do-
konań Koła, we współpracy z pracownikami 
Instytutu, jest idea i wprowadzenie na stałe 
do kalendarza Lubelszczyzny największej we 
wschodniej Polsce konferencji informatycz-
nej o nazwie Lubelskie Dni Informatyki (22 IV 
2017 r. odbyła się X edycja LDI).

Kierunki studiów

Na studiach I stopnia kierunku matema-
tyka dostępne są do wyboru dwie specjal-
ności – informatyczna oraz analiza danych 
i matematyka finansowa. Po zakończeniu 
studiów, mając tytuł zawodowy licencjata 
matematyki, absolwent może podjąć pracę 
jako matematyk, programista, analityk da-
nych, statystyk, doradca finansowy czy na-
uczyciel matematyki w szkole podstawowej. 

Na studiach II stopnia kierunku matema-
tyka oferowane są specjalności: ekonomicz-
no-finansowa oraz informatyczna, a także 
specjalizacja nauczycielska. Po zakończeniu 

studiów absolwent – magister matematyki 
może pracować w jednym z zawodów: mate-
matyk, programista, analityk danych, staty-
styk, doradca finansowy czy nauczyciel ma-
tematyki (i opcjonalnie drugiego przedmio-
tu, na przykład informatyki) we wszystkich 
typach szkół.

Na studiach I stopnia kierunku infor-
matyka (prowadzonych zarówno w języ-
ku polskim, jak i angielskim) do wyboru 
są trzy specjalności: programowanie i prze-
twarzanie informacji, grafika komputero-
wa i multimedia, administrowanie sieciami 
komputerowymi. Po zakończeniu studiów 
(jako licencjat informatyki) absolwent mo-
że podjąć pracę jako grafik komputerowy, 
programista i projektant systemów infor-
matycznych, programista i projektant stron 
www, administrator sieci komputerowych, 
administrator systemów informatycz-
nych, specjalista do spraw bezpieczeństwa 
komputerowego.

Na studiach II stopnia kierunku infor-
matyka program studiów jest jednolity dla 
wszystkich studentów. Po zakończeniu stu-
diów absolwent z tytułem zawodowym 
magistra informatyki może pracować w za-
wodach: grafik komputerowy, programista 
i projektant zaawansowanych systemów 

informatycznych, programista i projektant 
stron www, administrator sieci komputero-
wych, administrator systemów informatycz-
nych, specjalista do spraw bezpieczeństwa 
komputerowego.

INSTYTUT ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

Pracownicy Instytutu 

...współpracują z wyższymi uczelniami 
i instytucjami naukowymi w kraju i zagrani-
cą (wśród nich są: Wydział Geografii Lwow-
skiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana 
Franki, Katedra Zoologii na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych Uniwersytetu Wileńskiego, 
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze czy 
Uniwersytet Rolniczo-Leśny w Brnie), urzę-
dami gmin i miast, spółdzielniami miesz-
kaniowymi oraz instytucjami kościelnymi. 
Współtworzą ogólnopolską organizację zrze-
szającą architektów krajobrazu Stowarzysze-
nie Architektów Krajobrazu oraz jako eksper-
ci biorą udział w inicjatywach społecznych 
na rzecz przestrzeni i krajobrazu, na przykład 
w Radzie Kultury Przestrzeni przy Prezyden-
cie Miasta Lublin, Forum Kultury Przestrzeni, 
Targach Eden.  

Lubelskie Dni Informatyki – inicjatywa Koła 
Naukowego Informatyków KUL
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Koło Naukowe Studentów 
Architektury Krajobrazu

Członkowie Koła współpracują z pracow-
nikami Instytutu Architektury Krajobrazu, 
włączając się w działalność naukowo-badaw-
czą, organizacyjną i promocyjną jednostki. 
Działalność Koła obejmuje między innymi 
wykonawstwo prac z zakresu architektury 
krajobrazu takich, jak: opracowania analitycz-
ne i ekspertyzy krajobrazowe, projekty kon-
cepcyjne, techniczne i wykonawcze terenów 
zieleni, aranżacje roślinne, land arty, rzeźby, 
formy użytkowe. Działania te podejmowane 
są we współpracy z jednostkami zewnętrz-
nymi w celu podnoszenia jakości przestrzeni 
publicznych oraz zwracania uwagi na proble-
matykę architektury krajobrazu. Koło organi-
zuje również objazdy naukowe i krajoznaw-
cze. Spośród jego inicjatyw w kalendarium 
Uczelni na stałe wpisały się przede wszystkim 
Wernisaże Architektury Krajobrazu, prezentu-
jące prace wykonane na zajęciach z rysunku, 
malarstwa i rzeźby, oraz okazjonalne wystawy 
w instytutowej Galerii Włącznik.

Koło Naukowe Studentów 
Gospodarki Przestrzennej 
„KUL Gospodarze” 

Jego działalność – to przede wszystkim 
organizacja spotkań, prelekcji, warsztatów; 
udział w oficjalnych procedurach dotyczą-
cych sporządzania dokumentów planistycz-
nych, konsultacjach społecznych, debatach 
publicznych; składanie wniosków i uwag do 
planów miejscowych; organizacja wyjazdów 
naukowych w celu poznania ważnych zało-
żeń przestrzennych; poznawanie zespołów 
urbanistycznych Lublina; współpraca z in-
stytucjami przy realizacji różnorodnych wy-
darzeń, akcji, na przykład w ramach Efeme-
rycznej Architektury Krajobrazu (współpraca 
z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy 
Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa); 
udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lubli-
nie – nieformalnym sojuszu osób i organiza-
cji zajmujących się jakością przestrzeni.

Studenckie Koło Naukowe 
Florystów KUL

Zrzesza osoby interesujące się szeroko po-
jętą florystyką, przygotowywaniem warsztatu 
florystycznego, wykonywaniem ozdób świą-
tecznych i okazjonalnych, bukietów, dekora-
cji, zakładaniem i prowadzeniem kwiaciarni 
oraz produkcją kwiatów. Działalność nauko-
wa polega na włączaniu się w badania pro-
wadzone przez katedry Instytutu Architektury 
Krajobrazu i wygłaszaniu referatów na konfe-
rencjach studenckich kół naukowych. Człon-
kowie Koła zajmują się również organizacją 
różnego typu warsztatów, np. wikliniarskich, 

decoupage, bożonarodzeniowych, wielka-
nocnych. Udziałem Koła jest też organizacja 
cyklu szkoleń „Przedsmak kariery” w ramach 
współpracy z Klubem Kreatywności i Innowa-
cyjności w Działaniu oraz szkolenia na temat 
ogrodów wertykalnych w ramach współpracy 
z firmą Twój Świat – Ogrody Wertykalne. Ko-
ło współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku i Uniwersytetem Otwartym KUL. Dzia-
łalność Koła – to również angażowanie się 
w takie przedsięwzięcia, jak: Lubelski Festiwal 
Nauki, Uniwersytet Otwarty  KUL, Dni Otwar-
te KUL i Noc Biologów, na których realizo-
wane są projekty dla najmłodszych słuchaczy 
(klasy I-III). Dużym zainteresowaniem człon-
ków Koła cieszą się też wycieczki do przodu-
jących zakładów szkółkarskich Lubelszczyzny, 
na wystawy i pokazy florystyczne, między in-
nymi w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Berlinie 
i Amsterdamie. 

Kierunki studiów

W Instytucie Architektury Krajobrazu 
prowadzone są studia I stopnia (inżynierskie 
– 7 semestrów) i II stopnia (magisterskie – 3 
semestry) na kierunkach – architektura kraj- 
obrazu i gospodarka przestrzenna.

Kierunek architektura krajobrazu łączy 
wiedzę przyrodniczą, techniczną i humani-
styczną. Specyfiką kulowskiej architektury 
krajobrazu jest specjalizacja w kształtowa-
niu krajobrazu kulturowego. Zajęcia odby-
wają się głównie w budynku w kampusie 
Poczekajka, gdzie do dyspozycji studentów 
znajdują się pracownie: sztuk plastycznych, 
projektowania krajobrazu, urządzania kraj- 
obrazu (wyposażona w profesjonalny sprzęt 
wykorzystywany w urządzaniu i kształto-
waniu terenów zieleni), szaty roślinnej, mi-
kroskopowa oraz komputerowa (studenci 
uczą się korzystać z takich programów do 

projektowania, jak: AutoCad, SketchUp, Co-
rel Draw, aplikacje GIS).

Studenci już od I roku odbywają liczne 
zajęcia terenowe, pozwalające na doskona-
lenie umiejętności praktycznych zdobytych 
podczas zajęć kameralnych (plenery malar-
skie, wyjazdy do parków narodowych i kraj- 
obrazowych, zwiedzanie historycznych oraz 
współczesnych założeń ogrodowych i urbani-
stycznych, a także obiektów inżynieryjnych, 
budowlanych i architektonicznych), uczestni-
czą w wakacyjnych praktykach zawodowych, 
które pozwalają im nabyć doświadczenie 
i praktykę w projektowaniu, budowie i urzą-
dzaniu krajobrazu, dotyczące zarówno ma-
łych form ogrodowych, jak i dużych obiektów 
architektoniczno-krajobrazowych.

Studenci architektury krajobrazu mo-
gą odbyć część studiów na uczelniach za-
granicznych w ramach programu Erasmus. 
Dzięki odpowiedniej organizacji studiów 
mają możliwość dalszego kształcenia w za-
kresie urbanistyki i planowania przestrzen-
nego na studiach II stopnia oraz studiach 
podyplomowych.

Studia na kierunku gospodarka prze-
strzenna dostarczają wieloaspektowej, lecz 
zintegrowanej wiedzy na temat przyrodni-
czych, ekonomicznych, prawnych oraz spo-
łecznych uwarunkowań gospodarowania 
w przestrzeni i gospodarowania przestrze-
nią. Są to studia inżynierskie, co poszerza 
dodatkowo kwalifikacje absolwenta o spe-
cjalistyczne, techniczne umiejętności przy-
datne przy tworzeniu założeń, planów, pro-
jektów dotyczących zagospodarowania prze-
strzennego, infrastruktury przemysłowej czy 
rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

opracowali 
dr Magdalena Lubiarz 

dr Andrzej Michalski

Działania studentów Instytutu Architektury Krajobrazu mające na celu podniesienie jakości przestrzeni 
publicznej (fot. ze zbiorów IAK)
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Z apraszam na studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Na-
uki o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Jak wynika 

z jego nazwy, można tutaj studiować prawo, i warto to robić, 
gdyż kadra naukowa gwarantuje zdobycie solidnej wiedzy z tej 
dziedziny, podpartej też renomą Uniwersytetu. Nasi absolwenci 
prawa nie kończą zdobywania kwalifikacji na osiągnięciu dyplo-
mu magistra, ale z ogromnym sukcesem dostają się na aplikacje, 
a później pracują w prestiżowych zawodach prawniczych. Nauki 
społeczne z kolei reprezentowane są na Wydziale przez pedago-
gikę (kursy licencjackie i magisterskie – ten ostatni także w try-
bie niestacjonarnym), pracę socjalną (kierunek licencjacki) i so-
cjologię (kierunek magisterski). Każdy z tych kierunków pozwala 
uzyskać solidną wiedzę i dobre podstawy do dalszej kariery za-
wodowej. Ponadto na WZPiNoS można studiować na inżynierii 
środowiska (kurs inżynierski i magisterski) i inżynierii materiało-
wej (kurs inżynierski). Są to bardzo nowoczesne kierunki studiów 
i takie też warunki studiowania – oba kierunki dysponują wła-
snymi supernowoczesnymi budynkami z pełnym wyposażeniem. 
Wydziałowe laboratoria są na światowym poziomie. Współpra-
cujemy też z Inkubatorem Technologicznym. Prezydent miasta 
funduje studentom studiów inżynierskich specjalne stypendia. 
Studia uzupełniane są przez atrakcyjne praktyki i staże, niektó-
re płatne, umożliwiające niejednokrotnie poznanie przyszłego 
pracodawcy. Proponujemy bardzo atrakcyjne tematy prac. Dyna-
micznie zwiększają się nasze kontakty zagraniczne – to jest oferta 
nie tylko dla pracowników, ale i dla studentów.

W Stalowej studiuje się miło, w dobrej atmosferze, a perspek-
tywy po studiach są bardzo dobre. Rynek pracy dynamicznie się 
rozwija, więc jest jej coraz więcej. Nasz Wydział pomaga uzy-
skać wykształcenie pozwalające zwiększyć szanse na zatrudnienie 
w ciekawych, poszukiwanych zawodach. 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow 
dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie

Nowocześnie, multimedialnie... 
z laboratoriami na 
światowym poziomie
Jego początki sięgają 1989 r., kiedy w Stalowej Woli powstał Punkt Konsultacyjny KUL  
dla studentów socjologii i pedagogiki. Przekształcany kilkakrotnie (w filię, wydział), 
obecną nazwę i strukturę ma od roku 2014. To Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

Stalowa Wola w liczbach

 � 890 studentów
 � 75 pracowników 

naukowo-dydaktycznych
 � 38 nowoczesnych laboratoriów
 � 6 kierunków studiów
 � 5 obiektów dydaktyczno-administracyj-

no-socjalnych o łącznej kubaturze  
19 700 m2

 � 3 instytuty: Instytut Inżynierii Środowi-
ska, Instytut Prawa i Ekonomii, Instytut 
Pedagogiki

Organizacje studenckie

 � Samorząd Studencki „Pro Bono”
 � 6 studenckich kół naukowych: Studenc-

kie Koło Naukowe „Societas”, Studenc-
kie Koło Naukowe Pedagogów „Paideia”, 

Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwo-
ju „ProVita”, Koło Naukowe Doktorantów 
KUL „Ars Educandi”, Stalowowolskie Koło 
Naukowe Studentów Prawa „Viribus Uni-
tis”, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Stu-
dentów KUL „Nowoczesne Kształcenie”

 � AZS Stalowa Wola
 � Duszpasterstwo Akademickie BASZTA
 � ELSA Stalowa Wola
 � Klub Studencki STOP
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Paulo Coelho w książce  
pt. Jedenaście minut napisał: 
„Mam wybór: mogę być ofiarą 
losu lub poszukiwaczem przygód 
wyruszającym po skarb. Wszystko 
zależy od tego, jak będę postrzegał 
własne życie”. Swoje poszukiwanie 
przygód  rozpoczęłam w Stalowej 
Woli. 
Niebywałym atutem naszego 
Wydziału jest to, że wielu 
wykładowców jest przede 
wszystkim praktykami, przez 
co wiedza nam przekazywana 
nie jest suchą teorią. Nauka 
przedmiotów jest o wiele 
prostsza, kiedy możemy teorię 
skonfrontować z praktyką. Student 
na naszym Wydziale nie jest dla 
wykładowcy anonimowy. Taka 
sytuacja mobilizuje do większego 
przykładania się do nauki. Dzięki 
małym grupom ćwiczeniowym 
możemy w przeróżny sposób 
wzbogać wiedzę wyniesioną 
z wykładu, na przykład poprzez 
różnego typu symulacje, 
prezentacje czy rozwiązywanie 
kazusów. Uczymy się przez to pracy 
w zespole, przyzwyczajamy się do 
wystąpień publicznych, oswajamy 
się z tym, co w przyszłości będzie 
naszym zawodem.
Kiedy zastanawiam się, czy moja 
decyzja o podjęciu studiów na 
Wydziale Zamiejscowym KUL 
w Stalowej Woli była słuszna, bez 
wahania odpowiadam: tak. Tu nie 
da się odczuć wielkomiejskiego 
pośpiechu czy rywalizacji, jedynym 
moim przeciwnikiem jestem ja 
sama, bo moje życie zależy tylko 
i wyłącznie ode mnie. 

Ewelina Szczepańczyk
studentka IV roku prawa 

fot. ze zbiorów prywatnych

INSTYTUT INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA

Oferuje studia w trybie stacjonarnym na 
kierunkach inżynieria środowiska (I i II stop-
nia) oraz inżynieria materiałowa (I stopnia). 
Studiowanie na tych kierunkach charaktery-
zuje interdyscyplinarny profil kształcenia, któ-
ry odpowiada aktualnym potrzebom rynku. 

Kierunek inżynieria środowiska należy 
do najczęściej wybieranych spośród kierun-
ków techniczno-przyrodniczych. Wynika to 
zarówno z postępu naukowego w tej dziedzi-
nie, jak i ze społecznej potrzeby uczestnicze-
nia młodych ludzi w tworzeniu przestrzeni 
życiowej i odpowiadającej jej jakości życia. 
Studia przygotowują absolwentów w zakre-
sie racjonalnego gospodarowania i kształ-
towania środowiska przyrodniczego dla po-
trzeb ludzi, mając na uwadze ochronę zaso-
bów naturalnych niezbędnych do rozwoju 
następnych pokoleń. 

Instytut ma wszechstronne możliwości 
kształcenia na kierunkach inżynieryjnych 
oraz aparaturę naukowo-badawczą do pro-
wadzenia badań z zakresu kontroli jakości 
środowiska, eksperymentalnych i techno-
logicznych. Dorobek kadry naukowej znaj-
duje swój finał w najlepszych czasopismach 
naukowych, patentach i pracy w zespołach 
międzynarodowych.    

Absolwenci inżynierii środowiska nale-
żą do grupy najlepiej odnajdujących się 
na rynku pracy. W wyniku dwustopnio-
wych studiów charakteryzują się wiedzą 
i umiejętnościami z zakresu monitoringu 
jakości wód powierzchniowych i podziem-
nych, jakości powietrza i gleby, zarządza-
nia środowiskiem, gospodarki odpada-
mi (w tym zagospodarowania i przeróbki 
osadów ściekowych, recyklingu), zrówno-
ważonej gospodarki wodnej, technologii 
oszczędzających środowisko, planowania 
przestrzennego dla inwestycji związanych 
z inżynierią i ochroną środowiska, tech-
nologii i organizacji robót instalacyjnych 
obiektów energii odnawialnych, wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. 

Inżynieria materiałowa jest dziedziną 
techniki i nauki mającą charakter interdyscypli-
narny. Łączy ona elementy fizyki, chemii, bio-
logii, a nawet matematyki. Studenci kierunku 
inżynieria materiałowa poznają prawa rządzą-
ce budową materii i jej wpływem na właściwo-
ści materiałów. Poznają techniki świadomego 
kształtowania struktury materiałów, aby uzy-
skiwać założone cechy użytkowe. 

Wykształcenie, które zdobywają nasi ab-
solwenci, jest w dużym stopniu uniwersalne, 
tzn. pozwala im na pracę nie tylko we wszyst-
kich dziedzinach techniki, ale również na pro-
wadzenie własnej działalności gospodarczej, 
pracę w firmach doradztwa technicznego czy 
kierowanie przedsiębiorstwami. Absolwenci 

Gdy młody człowiek próbuje 
wybrać dalszą drogę życia, kłębi się 
w nim bardzo wiele myśli. Szuka 
odpowiedzi na pytanie, co chce 
w życiu robić, co osiągnąć, czym 
się zajmować. Gdy przeglądałam 
w internecie materiały dotyczące 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, trafiłam na podstronę 
właśnie naszego Wydziału. 
Bardzo mnie zainteresował 
i postanowiłam wziąć udział 
w rekrutacji. Gdy pierwszy raz 
przyjechałam do Stalowej Woli, 
był piękny słoneczny dzień. Gdy 
weszłam do jednego z budynków 
dydaktycznych poczułam, że 
jest to właściwe miejsce. Małe 
miasto, czyste powietrze, piękna 
zieleń dookoła uniwersyteckiego 
kampusu, a przede wszystkim 
rodzinna atmosfera. Akademiki 
tętnią życiem, a studenci się 
znają, pomagają sobie, ale 
często też organizują spotkania 
integracyjne w klubie studenckim 
albo wspólne wyjazdy. Co ważne, 
studenci mają też bardzo dobre 
możliwości rozwoju naukowego, 
pracy w kołach naukowych czy 
organizacjach studenckich. Nasz 
Wydział jest więc idealnym 
miejscem, żeby fajnie spędzić lata 
studiowania.

Aleksandra Romanowska
studentka IV roku prawa  

i III roku pracy socjalnej

fot. Jakub Romanowski 

mogą brać udział w zaawansowanych ba-
daniach materiałowych, wykorzystywanych 
w nowych technologiach w różnych gałęziach 
przemysłu, ale również w medycynie czy kry-
minalistyce. Mogą również współpracować 
z konstruktorami przy doborze materiałów 
w różnych gałęziach przemysłu czy z techno-
logami przy ich wytwarzaniu i obróbce. 

Inżynieria materiałowa będzie miała swój 
duży udział w rozwijanej obecnie w Polsce 
innowacyjności poprzez dostosowywanie 
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Instytut Inżynierii Środowiska dysponuje między innymi skaningowym mikroskopem elektronowym, służącym 
do badania mikrostruktury powierzchni materiałów i nanomateriałów (fot. Małgorzata Wolak)

się do nowych wymogów i poszukiwanie no-
wych rozwiązań, które będą nie tylko znacz-
nie bardziej ekonomiczne i efektywne, ale 
również bardziej przyjazne środowisku. Od 
października 2016 r. Instytut Inżynierii Śro-
dowiska posiada unikatowy sprzęt, dzięki 
któremu możemy badać cząstki o wymia-
rach mniejszych niż 5 mikrometrów, stosując 
metodę dynamicznego rozpraszania światła 
(ang. dynamic light scattering).

INSTYTUT PRAWA 
I EKONOMII 

Prawo
Zajęcia prowadzi dynamicznie rozwijająca 

się kadra naukowa (część wykładowców pra-
cę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką).

Program kształcenia jest dostosowany do 
aktualnych potrzeb rynku pracy – absolwent 
ma możliwość wyboru jednej z wielu ścieżek 
kariery zawodowej: sędziego, adwokata czy 
radcy prawnego, ale również może podjąć 
pracę w administracji publicznej, firmie do-
radczej, banku, instytucji ubezpieczeniowej 
czy placówce dyplomatycznej.

Program studiów obejmuje nie tylko 
przedmioty obowiązkowe, ale również kie-
runkowe (do wyboru), w tym prowadzone 
w języku angielskim.

W ramach takich przedmiotów, jak: warsz-
taty prawnicze z pisania pism procesowych, 
retoryka prawnicza student zyskuje nie tylko 
wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. 
Ponadto wiedzę praktyczną zdobywa, uczest-
nicząc w zajęciach sądowych i praktykach 
kancelaryjnych, w konferencjach i semina-
riach naukowych lub angażując się w działal-
ność Akademickiego Biura Porad Prawnych.

Studenci mają możliwość uczestnicze-
nia w pracach Stalowowolskiego Koła Na-
ukowego Studentów Prawa „Viribus Unitis”. 
Jego członkowie mogą brać udział w wy-
jazdach i spotkaniach naukowych w in-
stytucjach wymiaru sprawiedliwości, kon-
ferencjach dla studentów, spotkaniach 
z praktykami, zajęciach z zakresu praktycz-
nego stosowania prawa. Na Wydziale działa 
też Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa – ELSA.

Z danych Ministerstwa Sprawiedli-
wości wynika, że absolwenci Wydziału 

Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeń-
stwie w Stalowej Woli dobrze radzą sobie na 
egzaminach na aplikacje (adwokacką, rad-
cowską, notarialną, komorniczą).

Absolwenci prawa odnoszą sukcesy 
w praktyce adwokackiej i radcowskiej, zdo-
bywają stopnie naukowe, zajmują wysokie 
stanowiska w administracji.

Ekonomia
Istnieje w Stalowej Woli od 1990 r.; 

w czerwcu 2017 r. ukończy ją ostatni rocz-
nik studentów kształconych według dotych-
czasowego programu. Obecnie trwają prace 
nad ponownych uruchomieniem, po 5-let-
niej przerwie, kształcenia na I stopniu eko-
nomii w specjalnościach – ekonomia przed-
siębiorstwa oraz finanse i bankowość.

Nowy program umożliwia studentowi sa-
modzielny dobór niezbędnej wiedzy i umie-
jętności dzięki licznym konwersatoriom 
i warsztatom. 

Kadrę ekonomii stanowią specjaliści bę-
dący w dużej części praktykami pełniącymi 
ważne funkcje w przedsiębiorstwach, ban-
kach, a także w organach rządowych.

Studenci mogą rozwijać swoje umiejęt-
ności poprzez uczestnictwo w pracach Koła 
Naukowego Studentów Ekonomii Pro-e.

INSTYTUT PEDAGOGIKI  

Otrzymał wysoką ocenę działań na-
ukowo-badawczych Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. 

Oferuje studia magisterskie i podyplomo-
we, w tym także w systemie niestacjonarnym. 

Największą popularnością cieszą się 
studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej 
z wychowaniem przedszkolnym; edukacji 
integracyjnej i włączającej wraz z oligofre-
nopedagogiką (dają uprawnienia do pra-
cy z niepełnosprawnymi); pedagogiki reso-
cjalizacyjnej z elementami mediacji sądo-
wych (praca w policji, służbie więziennej, 
specjalnych ośrodkach wychowawczych, 
sądownictwie).

W Instytucie można studiować socjolo-
gię na studiach stacjonarnych magisterskich 
oraz pracę socjalną na studiach stacjonar-
nych licencjackich.

Działają koła naukowe, na przykład Stu-
denckie Koło Naukowe Pedagogów „Paide-
ia”, Studenckie Koło Naukowe Młodych Dy-
daktyków czy Koło Naukowe Doktorantów 
KUL „Ars Educandi”. 

Absolwenci mogą znaleźć pracę między 
innymi w centrach pomocy społecznej, cen-
trach pomocy rodzinie, jako streetworkerzy, 
opiekunowie osób starszych. 

opracowali 
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL 

dr hab. Leszek Ćwikła 
dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL  

ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL

Immatrykulacja studentów I roku w czasie 
uroczystości inauguracji roku akademickiego
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K olegium Międzywydziałowych Indywi-
dualnych Studiów Humanistycznych 

(MISH) zostało powołane uchwałą Senatu 
KUL w dniu 1 XII 2000 r. jako międzywydzia-
łowa jednostka dydaktyczna podlegająca 
rektorowi KUL. Obecna nazwa obowiązuje 
od 2012 r. i uwzględnia specyfikę kształcenia 
na studiach międzyobszarowych, wymienio-
ną w Ustawie z dnia 18 marca 2011 o zmia-
nie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. 

Opiekę administracyjną nad studentami 
MISHuS sprawuje dyrektor Kolegium, wspie-
rany przez pracownika sekretariatu. Nad 

prawidłowym funkcjonowaniem jednost-
ki czuwa Rada Naukowa, utworzona z pro-
rektora ds. studenckich, któremu podlega  
MISHuS, dyrektora Kolegium, byłych dy-
rektorów Kolegium, dziekanów wydziałów, 
z których oferty korzystają studenci MISHuS, 
a także z przedstawicieli studentów.

Wyjątkowa oferta KUL

MISHuS na KUL należy do najstarszych 
i najlepiej zorganizowanych kolegiów w Pol-
sce. Ma również jedną z najbogatszych ofert, 

DR HAB. AGNIESZKA DZIUBA, PROF. KUL
dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Interdyscyplinarnie, 
międzyobszarowo, 
indywidualnie
Najmniejsza jednostka dydaktyczno-administracyjna, 
niby-wydział. Kształci studentów od 17 lat – Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistyczno-Społecznych. 

gdyż umożliwia studiowanie jednego kierun-
ku (lub dwóch) z oferty ponad 20 kierunków 
sfederowanych w Kolegium. Są to: filozofia, 
kognitywistyka, kulturoznawstwo, retoryka 
stosowana, historia, historia sztuki, filolo-
gia polska, edytorstwo, filologia angielska, 
filologia germańska, filologia romańska, fi-
lologia słowiańska, niderlandystyka, filolo-
gia klasyczna, sinologia, pedagogika, dzien-
nikarstwo, ekonomia, socjologia, muzykolo-
gia, psychologia, teologia, prawo. 

Specyfika studiów

Kolegium zapewnia studentom realizo-
wanie pasji naukowych i poznawczych oraz 
zdobywanie rzetelnej wiedzy na studiach in-
terdyscyplinarnych, międzyobszarowych i in-
dywidualnych. Daje możliwość kreatywnego 
(wybrane przedmioty realizuje się w usta-
lonej przez siebie kolejności) komponowa-
nia planów studiów na podstawie progra-
mów studiów danego kierunku dla Kolegium  
MISHuS, uzupełnionych przez samodziel-
nie lub z pomocą indywidualnego opieku-
na naukowego (tutora) wybrane przedmioty 
z oferty dydaktycznej wszystkich wydziałów.

Jeden czy dwa kierunki?

Kolegium daje możliwość studiowania 
równolegle dwóch kierunków, a dokładniej 
realizacji dwóch programów studiów dane-
go kierunku dla Kolegium MISHuS, nie jest 
to jednak konieczne. Wieloletnie doświad-
czenie pozwala nawet mieć pewność, że naj-
większe sukcesy osiągają ci studenci, któ-
rzy wybierając jeden kierunek, rozsądnie 
i w przemyślany sposób uzupełniają go od-
powiednio dobranymi przedmiotami. 

Jeśli student zdecyduje się realizować 
dwa programy, to ma możliwość po zrealizo-
waniu jednego z nich i otrzymaniu dyplomu 
licencjata/magistra przedłużyć studia o rok, 
by otrzymać dyplom z drugiego kierunku. 
W takiej sytuacji studia I stopnia trwają czte-
ry lata, a II stopnia trzy. 

Przywileje studentów 

1.Możliwość zdobycia większej niż ich ko-
ledzy liczby bezpłatnych punktów ECTS. 

W przypadku studiów I stopnia w sumie 270, 
a II stopnia – 210. 

2. Uczęszczanie na dwa lektoraty języka 
obcego na studiach I stopnia. Do obo-

wiązków należy zdanie dwóch egzaminów 
z języków, w tym jednego na poziomie B2+. 

3. Uczestniczenie w zajęciach konwersa-
toryjnych odpowiadających przedmio-

tom misyjnym. Są to na I stopniu: historia fi-
lozofii, logika formalna i praktyczna, ogólna 
metodologia nauk z elementami metodyki 

dr hab. Agnieszka 
Dziuba, prof. KUL

dyrektor Kolegium 
Międzyobszarowych 

Indywidualnych 
Studiów 

Humanistyczno- 
-Społecznych
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Kiedy szukałam kierunku, na którym 
chciałabym studiować, w bogatej 
ofercie KUL natrafiłam na gerontologię 
społeczną. To był kierunek dla mnie, 
gdyż swoją przyszłą pracę zawodową 
chciałam połączyć z troską o osoby 
w podeszłym wieku. Niestety, 
okazało się, że kierunek nie został 
uruchomiony, bo zgłosiło się za mało 
kandydatów. I wtedy właśnie trafiłam 
na Międzyobszarowe Indywidualne 
Studia Humanistyczno-Społeczne, 
zaintrygowała mnie bardzo nazwa. 
Zaczęłam pytać, co to za kierunek 
i jakie daje możliwości. I nagle stało 
się jasne, że to idealne miejsce dla 
mnie, bo na MISHuS mogę połączyć 
kilka kierunków. Zaciekawiła mnie 
przede wszystkim kognitywistyka, 

Aleksander Trubiłowicz 
podczas interdyscyplinarnego 
forum zorganizowanego 
przez studentów MISHuS (fot. 
Marcin Dobosz) 

Studenci MISHuS od 2015 r. organizują CULMUN – symulację obrad ONZ w języku angielskim z udziałem 
lubelskich studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

naukowej, teoria nauki, etyka z elementa-
mi katolickiej nauki społecznej. Na II stop-
niu studenci Kolegium uczestniczą w kon-
wersatoriach z hermeneutyki biblijnej i psy-
chologii ogólnej. Ponadto specjalnie dla 
nich organizowane są zajęcia warsztatowe 
– na I stopniu redakcyjno-stylistyczne, na 
II stopniu twórczego pisania, prowadzone 
przez wybitnych wykładowców. Wymienio-
ne zajęcia dają studentom MISHuS możli-
wość integracji, gdyż są zazwyczaj jedynymi 
zajęciami, w których uczestniczy dany rocz-
nik Kolegium. 

4.Opieka tutora, czyli pracownika na-
ukowego z wiodącego kierunku, któ-

ry czuwa nad indywidualnym naukowym 
rozwojem swego podopiecznego. Tutor – 
to pracownik naukowy KUL ze stopniem co 
najmniej doktora o zainteresowaniach ba-
dawczych najbliższych zainteresowaniom 
studenta. Pod jego opieką układa on plan 
studiów, który tutor zatwierdza, i pisze pra-
cę roczną. Tutor jest koordynatorem działań 
mających na celu zdobycie dyplomu licen-
cjata/magistra przez jego podopiecznego, 
czuwa nad rozwojem naukowym studenta, 
często umożliwia mu pracę naukową, anga-
żując go do realizowanych przez siebie pro-
jektów naukowych czy grantów. Ideałem 
relacji tutor – student MISHuS jest relacja 
mistrz – uczeń. 

Działalność i sukcesy 
studentów 

Polem aktywności zarówno naukowej, 
jak i społecznej studentów jest Koło Nauko-
we Studentów MISH. Jego członkowie orga-
nizują konferencje naukowe, lokalne i ogól-
nopolskie fora interdyscyplinarne o wybra-
nej tematyce. Dużym wydarzeniem jest CUL-
MUN, czyli symulacja obrad ONZ w języku 
angielskim z udziałem studentów i uczniów 
lubelskich szkół średnich. Studenci organi-
zują też Dzień z Życia Mishowca – akcję skie-
rowaną do maturzystów lubelskich liceów, 
przybliżającą studiowanie na MISHuS, a tak-
że dyskusje tematyczne w ramach Koła. Wy-
dają też czasopisma. Pierwsze z nich „Mysz-
liciel” było kwartalnikiem, na który składały 
się teksty naukowe i popularnonaukowe stu-
dentów Kolegium oraz ich opiekunów na-
ukowych. Obecnie Koło Naukowe Studen-
tów MISH wydaje „Inter Artes”, czasopismo 
naukowe recenzowane, gdzie publikowane 
są teksty studentów MISH z całej Polski.

Wielu studentów Kolegium MISHuS 
otrzymuje stypendia ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego (w latach 2004-2016 łącz-
nie 77 osób), stypendium prezydenta Lublina 
czy inne wyróżnienia i nagrody (np. w I edy-
cji konkursu Studencki Nobel w 2010 r. miej-
sce I zdobyła Aleksandra Krauze, a w IV edy-
cji miejsce III zajął Wojciech Bryda). 

ponieważ zawsze interesowały mnie 
możliwości i ograniczenia ludzkiego 
umysłu, oraz praca socjalna, która jest 
obszarem, w jakim chcę się realizować 
w przyszłości. 
Studia to nie tylko czas na zdobycie 
dyplomu, ale głównie na odkrywanie 
siebie, poznawanie własnych 
możliwości i pokonywanie ograniczeń. 
Dlatego właśnie wybrałam Kolegium 
MISHuS, bo jest to dla mnie wyzwanie, 
by każdego dnia stawiać czoła 
swoim ograniczeniom i „naginać 
czasoprzestrzeń”, by zrealizować 
zaplanowane działania. To najlepsze 
miejsce dla wszystkich, którzy 
chcą wiedzieć więcej, sięgać poza 
przeciętność i rutynę, szukają nowych 
rozwiązań i chcą przekraczać swoje 
możliwości... 
Kolegium MISHuS pozwala na 
plastyczność, łatwo można połączyć 
nawet najbardziej odległe kierunki 
studiów. Daje wiele możliwości 
w realizowaniu swoich pasji 
i zainteresowań. Każdego dnia 
przekonuję się, że dokonałam 
słusznego wyboru, bo studia 
w Kolegium MISHuS są najlepsze 
z możliwych.

Maria Kierepka
studentka II roku I stopnia
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O d ponad 50 lat SPNJO naucza zarów-
no nowożytnych, jak i starożytnych 

języków obcych. Od kilkunastu lat jest ono 
nowoczesnym centrum dydaktycznym, któ-
re kształci studentów ze wszystkich wydzia-
łów naszej Alma Mater. Zasadniczym bo-
wiem zadaniem SPNJO jest prowadzenie 
zajęć językowych na I oraz II roku studiów. 
Wykładowcy zatrudnieni w Studium stano-
wią aktywny zespół absolwentów wielu fi-
lologii, dla których nadrzędnym celem jest 
zapewnienie najwyższego poziomu naucza-
nia, co znajduje potwierdzenie w sukcesach 
uczestników naszych kursów oraz w ankie-
tach ewaluacyjnych. W bieżącym roku aka-
demickim w ramach obowiązkowych zajęć 
lektoratowych uczymy następujących języ-
ków: angielskiego, francuskiego, hiszpań-
skiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskie-
go, łacińskiego, greckiego (klasycznego) 
i chińskiego (prowadzonego w ramach za-
jęć fakultatywnych).

Studium, realizując zapotrzebowa-
nie rynku pracy, prowadzi także zajęcia 
specjalistyczne o charakterze bizneso-
wym, prawniczym, psychologicznym oraz 
informatycznym. 

Ponadto pracownicy naszej agendy opra-
cowują wiele przedsięwzięć, które mają na 
celu promocję nauczania języków obcych. 
Do stałych wydarzeń w kalendarzu uniwer-
syteckim należą inicjatywy, często realizowa-
ne we współpracy z wydziałami, na przykład 
Forum Prawnicze, Dziennikarskie, Psycholo-
giczne, Międzyuczelniana Konferencja Praw-
nicza, Business Issues oraz coroczny Wielki 
Konkurs Językowy dla studentów KUL. 

Przy Studium od lat funkcjonują centra 
egzaminów międzynarodowych: Centrum 
Egzaminacyjne TELC, Centrum Egzaminacyj-
ne PTE oraz najmłodsze – Centrum Egzami-
nacyjne HSK/HSKK, które po dwóch latach 
działalności już zyskało dobrą opinię wśród 
pasjonatów języka chińskiego. Otwarte 26 I  
2015 r., jest jedynym ośrodkiem w Polsce na 
wschód od Wisły, gdzie można zdać egzamin 
ze znajomości języka chińskiego. Przygoto-
wuje go Centrum HSK Pekińskiego Uniwer-
sytetu Kultury i jest on uznawany na całym 
świecie.

Klasycy pracujący w SPNJO są wieloletni-
mi członkami Polskiego Towarzystwa Filolo-
gicznego, które ma ponad 100-letnią trady-
cję. Są bowiem żywo zainteresowani propa-
gowaniem języków klasycznych i kultury an-
tycznej, których rola i znaczenie coraz mniej 
jest zauważane w obecnych czasach, a zale-
ży im na przekazaniu młodym pokoleniom 
wiedzy o antycznych korzeniach rodzimej 
kultury, języka polskiego i wszelkich nauk.

Studium bardzo sobie ceni całoroczną 
współpracę z ogólnopolskimi i międzyna-
rodowymi akademickimi ośrodkami języko-
wymi, dzięki czemu możliwa jest wymiana 

DR HELENA BŁAZIŃSKA 
kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Od języka łacińskiego 
po chiński
Jest agendą ogólnouniwersytecką, która może 
poszczycić się wieloletnią i bogatą tradycją w nauczaniu 
różnych języków – Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych.

Ustna część egzaminu HSK (fot. Tomasz Flis)

doświadczeń dotyczących szeroko pojętej 
dydaktyki języków obcych.

Przy współpracy z ambasadami, ośrodka-
mi kultury, wydawnictwami językowymi pra-
cownicy Studium przygotowywali Dni Języ-
ków Obcych, Dzień Australijski, Hiszpański, 
Grecki, Europejski Dzień Języków. 

Od 10 lat Studium bardzo aktywnie 
współpracuje z Yangtze Normal Universi-
ty w chińskim Chongqing, skąd wywodzi 
się pierwsza lektorka języka chińskiego na 
KUL. W ramach tej współpracy na wymianę 

wyjeżdżają studenci uczący się fakultatyw-
nie na KUL języka chińskiego, a do nas przy-
jeżdżają studenci chińscy. Wykładowcy Stu-
dium we współpracy z Kołem Naukowym 
Studentów Sinologii corocznie przygotowują 
Dzień Chiński. Początki sinologii na KUL są 
ściśle powiązane z działalnością naszych pra-
cowników, którzy nadal współpracują z In-
stytutem Filologii Klasycznej, Katedrą Sino-
logii oraz władzami dziekańskimi WNH. Ich 
zaangażowanie przyczyniło się do powołania 
na KUL Centrum Polsko-Chińskiego.

Bardzo dziękuję za umożliwienie mi podejścia do egzaminu HSK na poziomie 5  
w ramach SPNJO w dniu 19 III 2017 r. Zarówno sam proces przygotowania 
egzaminu pod względem informacyjnym, jak również jego przebieg był 
wzorowy. Organizatorzy na bieżąco w sposób bardzo miły i wyczerpujący 
informowali mnie mailowo i telefonicznie o lokalizacji i czasie przeprowadzenia 
egzaminu. W dniu egzaminu zastałem odpowiednio przygotowane sale 
z opisem poziomu i listą dopuszczonych  uczestników. Co więcej, zdający 
nie musieli martwić się zarówno o tzw. Admission Tickets, które były 
wydrukowane i dostarczone uczestnikom przez organizatorów, jak również 
o środki piśmiennicze. Dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku będę miał 
możliwość podejścia do kolejnego poziomu HSK właśnie na KUL.

Robert Orzechowski 
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PIOTR OLEJARNIK
kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Aktywność, 
współzawodnictwo, 
rekreacja
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stwarza 
szansę rozwoju i podniesienia umiejętności poprzez 
udział w treningach sekcji sportowych, prowadzonych 
przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Organizując 
imprezy sportowo-rekreacyjne w najpopularniejszych 
dyscyplinach sportowych, zapewnia atrakcyjną formę 
odpoczynku i relaksu.

S tudium Wychowania Fizycznego i Spor-
tu jest międzywydziałową jednostką 

realizującą programowe zajęcia wychowa-
nia fizycznego, treningi w ramach 20 sekcji 
sportowych, okolicznościowe imprezy rekre-
acyjno-sportowe. WF realizowany jest w for-
mie zajęć ogólnorozwojowych oraz profilo-
wanych (pływanie, fitness, zajęcia na siłow-
ni, gry zespołowe). Badminton, piłka noż-
na, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, 
tenis stołowy, tenis ziemny, ergometr wio-
ślarski, lekkoatletyka – to dyscypliny, w któ-
rych studenci mogą rozwijać swoje zamiło-
wania sportowe oraz uczestniczyć w zawo-
dach rangi mistrzostw Polski i województwa. 
W ubiegłym roku akademickim w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski studenci KUL zajęli 
miejsca na podium w takich dyscyplinach, 
jak: badminton, snowboard i trójbój siłowy,  
a w Akademickich Mistrzostwach Woje-
wództwa Lubelskiego zdobyli medale w bad-
mintonie, judo kobiet, pływaniu kobiet, te-
nisie mężczyzn, trójboju siłowym i streetba-
skecie mężczyzn.

Turnieje piłki nożnej, koszykówki, piłki 
siatkowej i siatkówki plażowej są najczęściej 

W szkole podstawowej, gdzie 
chodziłem do klasy sportowej, moją 
dyscypliną stał się badminton. 
Dlatego chciałem kontynuować karierę 
zawodniczą w trakcie studiów. Na KUL 
sekcja badmintona jest obecnie jedną 
z najmocniejszych. Moim największym 
osiągnięciem jest zdobycie srebrnego 
medalu w typach Uniwersytety 
podczas ubiegłorocznych Akademickich 
Mistrzostw Polski w Krakowie. 
W klasyfikacji generalnej turnieju 
finałowego, do którego awansowało 
16 zespołów z Polski, zajęliśmy 
drużynowo VII miejsce. Sekcja bierze 
także corocznie udział w Akademickich 
Mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego, wygrywając ostatnio 
drużynowo całe rozgrywki.  
Także indywidualnie zająłem 
w tegorocznym turnieju I miejsce. 
Za wyniki akademickie i ligowe 
otrzymałem stypendium Rektora KUL  
dla najlepszych studentów 
oraz dofinansowanie w ramach 
Akademickiego Centrum Szkolenia 
Sportowego (środki przekazała 
Uczelnia, zrzeszona w ACSS). Dzięki 
temu mogę sfinansować udział 
w różnych turniejach, w obozach 
sportowych, a także zakup sprzętu 
sportowego, bo koszty związane ze 
startem w rozgrywkach akademickich 
pokrywa Uczelnia.

Daniel Gujski 
student I roku II stopnia ekonomii

podejmowanymi inicjatywami sportowej ry-
walizacji studentów (np. Minimistrzostwa Eu-
ropy, wzorowane na tych organizowanych we 
Francji; coroczny Turniej Piłki Siatkowej im. 
prof. Czesława Martyniaka, upamiętniający 
osobę zmarłego tragicznie wybitnego pro-
fesora, sportowca i pierwszego prezesa AZS 
Lublin;  turnieje  siatkówki plażowej o Puchar 
JM Rektora KUL; wyścigi ergometrów).

Dla osób ze schorzeniami i dysfunkcja-
mi oferowane są odrębne zajęcia (ogólno-
usprawniające, boccia, nordic walking, show-
down, szachy), dopasowane do  wskazań le-
karskich. Studium dysponuje specjalistycz-
nym sprzętem (sportowe wózki inwalidzkie 
i dostosowany do nich stół do tenisa), zaku-
pionym w ramach projektu Równy Start. 

Współpracujący ze SWFiS Klub Uczelnia-
ny AZS KUL również oferuje wiele cieka-
wych zajęć (m.in. zumba, kickboxing, judo, 
tenis, fitness, strzelectwo, trójbój siłowy) 
swoim członkom – posiadaczom karty ISIC 
AZS (zniżki w ośrodkach sportowych, kul-
turalnych, sklepach sportowych, restaura-
cjach itp.), obejmującej także ubezpiecze-
nie NNW. 

Mecz KUL – UMCS podczas Turnieju Piłki Siatkowej im. prof. Czesława Martyniaka 2016

Większość treningów  odbywa się na te-
renie kompleksu sportowego KUL. Trzysekto-
rowa hala sportowa, siłownia, sala sportów 
walk, sala fitness i crossfit, boiska zewnętrz-
ne do beach volley’a, beach tennisa, beach 
soccera – to baza sportowa zapewniająca 
optymalne warunki do prowadzenia zajęć 
i uprawiania sportu. W tym roku rozpoczę-
ła się także rozbudowa ośrodka sportowego. 
Powstanie hala tenisowa z 4 kortami, zada-
szone boisko wielofunkcyjne, a także 2 korty 
do squasha. Pozwoli to znacznie poszerzyć 
ofertę zarówno dydaktyczną, jak i komer-
cyjną jednostki. Atrakcyjne umiejscowienie 
ośrodka sportowego (dobry dojazd, wokół 
tereny zielone, parking) także zachęca do ko-
rzystania z naszej bazy sportowej.

fot. ze zbiorów AZS Lublin
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DR HAB. BOGUSŁAW MAREK
dyrektor KUL CAN

Pełnosprawni niepełnosprawni
Studenci z różnymi niepełnosprawnościami: niewidomi, 
niesłyszący, poruszający się na wózku lub mający inny 
rodzaj niepełnosprawności odnoszą sukcesy na KUL, 
wspierani przez KUL CAN – Centrum Aktywizacji Osób 
z Niepełnosprawnością.

N asz Uniwersytet szeroko otwiera drzwi 
przed spragnionymi wiedzy osoba-

mi z niepełnosprawnością i stara się zrobić 
wszystko, żeby już od pierwszych dni były one 
pełnosprawnymi studentami. Bo dlaczego 
niepełnosprawnym studentem miałaby być 
osoba niewidoma otrzymująca podręczniki 
i inne materiały w brajlu lub w wersji cyfrowej 
albo osoba z uszkodzonym słuchem korzysta-
jąca z pomocy w robieniu notatek z wykła-
dów prowadzonych w sali z pętlą indukcyjną, 
albo wreszcie osoba poruszająca się na wózku 
w budynkach dostosowanych do jej potrzeb?

KUL CAN na co dzień 
W roku akademickim 2016/2017 na 

wszystkich kierunkach na KUL studiuje 326 
studentów oraz 62 doktorantów z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. Nad dostęp-
nością dla nich Uniwersytetu czuwa zespół 
pracowników KUL CAN – Centrum Aktywiza-
cji Osób z Niepełnosprawnością, którego na-
pędową siłą jest hasło KUL CAN = YOU CAN. 
Język angielski nie jest tu przypadkowy, bo 
właśnie anglistykę na KUL wybiera najwięcej 
w Polsce niewidomych kandydatów. Na na-
szej Uczelni od lat prowadzone są też specja-
listyczne lektoraty języka angielskiego dla nie-
słyszących studentów, którzy z powodzeniem 
występują na zagranicznych konferencjach.

Uniwersyteckie Centrum Adaptacji Ma-
teriałów Dydaktycznych dla Niewidomych 
przetwarza corocznie na brajla tysiące stron 
tekstów (w roku 2015/2016 – 61 157 stron, 
w tym roku już ponad 30 000). Jako jedyne 
w Polsce wyposażone jest w najnowszy sprzęt 
do tworzenia grafiki dotykowej, otrzymującej 
wysokie oceny zagranicznych placówek zaj-
mujących się edukacją osób niewidomych. 
Doświadczeniem w tej dziedzinie KUL CAN 
dzieli się, prowadząc warsztaty dla nauczycieli 
i niewidomych dzieci między innymi w Nepa-
lu i Indiach.

Działania KUL CAN na rzecz studentów 
niesłyszących skutecznie wspiera CENiS 
– Centrum Edukacji Niesłyszących i Sła-
bosłyszacych oraz Koło Studentów Nie-
słyszących i Słabosłyszących „Surdus Lo-
quens”, organizujące konferencje krajowe 
i uczestniczące w ważnych zagranicznych 
wydarzeniach. 

Dojazd na uczelnię studentów z trud-
nościami w poruszaniu się znakomicie uła-
twia zakupiony niedawno samochód. Stu-
denci cenią też sobie możliwość uprawia-
nia różnych sportów (pływanie, tenis, show-
down, kicksled). Najnowsza inicjatywa KUL 
CAN – to stała wystawa połączona z warsz-
tatami przybliżającymi problemy osób 
z niepełnosprawnością.

Specjalne zaprojektowane kioski ułatwiają dostęp do 
internetu studentom poruszającym się na wózkach

Jednym z ważnych dla mnie udogodnień 
jest bezpłatny transport na uczelnię osób 
poruszających się na wózkach. Świetnym 
pomysłem było też stworzenie pokoju, 
w którym podopieczni KUL CAN mogą 
odpocząć w przerwach między zajęciami.

Zuzanna Markowska
studentka I roku II stopnia  

humanistyki cyfrowej

Dzięki wsparciu Uniwersyteckiego 
Centrum Adaptacji Materiałów 
Dydaktycznych dla Niewidomych 
znalazłem pracę w wymarzonym 
zawodzie programisty. Obecnie pracuję 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na stanowisku młodszego 
inżyniera.

Artur Rutkowski
absolwent informatyki

KUL lubię za atmosferę, za sale 
wykładowe z pętlą indukcyjną, za 
możliwość indywidualnej organizacji 
studiów, za bezpłatne zajęcia sportowe  
i przede wszystkim za indywidualny kurs 
języka angielskiego.

Aleksandra Gulip  
studentka II roku psychologii

Mieszkam w Warszawie, ale wybrałam 
KUL, gdyż na anglistyce studiuje tu kilka 

niewidomych osób. Dostaję adaptacje 
wszystkich materiałów, ale równie ważna 
jest przyjazna atmosfera. Reszta zależy 
ode mnie.

Izabela Wydra 
studentka I roku I stopnia filologii angielskiej

Bardzo ważna jest dla mnie praca 
w Kole Studentów Niesłyszących 
i Słabosłyszących oraz  możliwość 
organizowania konferencji i seminariów. 
Dzięki specjalistycznemu kursowi języka 
angielskiego mogę teraz studiować 
w Anglii w ramach programu Eramus+.

Paulina Lewandowska
studentka I roku II stopnia pedagogiki

Dla studentów z niepełnosprawnościami KUL CAN 
zakupił w tym roku 10 par biego-sanek w ramach 
programu Równy Start
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ANNA TARNOWSKA-WASZAK
dyrektor Uniwersytetu Otwartego

Uniwersytet dla wszystkich
Uniwersytet 
Otwarty już piąty 
rok akademicki 
z sukcesem 
realizuje cel, którym 
– jak sama nazwa 
jednostki wskazuje 
– jest otwieranie 
Uczelni na szeroką 
publiczność. 

Z roku na rok Uniwersytet Otwarty po-
szerza swoją ofertę edukacyjną, aby 

dotrzeć do najbardziej wymagającego i zróż-
nicowanego grona słuchaczy. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym doty-
czącym potrzeby kształcenia się przez całe 
życie, umożliwia dzieciom, młodzieży oraz 
osobom dorosłym odkrywanie i rozwijanie 
zainteresowań oraz pasji w bezpośrednim 
kontakcie z ludźmi nauki. Takie połączenie, 
gwarantujące elastyczność w stosunku do 
potrzeb odbiorcy oraz zapewniające jakość 
organizowanych przedsięwzięć na najwyż-
szym akademickim poziomie, pozwoliło, 
i nadal pozwala, na przygotowywanie bar-
dzo różnorodnej oferty. Jakie więc aktywno-
ści proponujemy naszym odbiorcom? Są to 
między innymi: wykłady i warsztaty dla grup 
szkolnych – uczniów na każdym etapie edu-
kacji; kursy i szkolenia dla młodzieży i doro-
słych – słuchaczy indywidualnych; programy 
edukacyjne dla osób z zagranicy; wydarzenia 
o charakterze otwartym.

UO został powołany do organizowania 
wszelkich form dydaktycznych, które wykra-
czają poza standardową ofertę Uniwersyte-
tu. Dla wielu jesteśmy nie tylko jego wizy-
tówką, ale także ogniwem, które szybko re-
agując na bieżące potrzeby społeczeństwa, 
konsekwentnie buduje pozytywny wizeru-
nek Uczelni w kraju i na świecie.

Od początku działalności z zajęć zorga-
nizowanych przez Uniwersytet Otwarty KUL 
skorzystało niemal 15 000 osób w każdym 
wieku. W jego zróżnicowanej ofercie są:

Educational System in Poland – program dla urzędników z Islandii – maj 2016 r. (fot. ze zbiorów UO)

 � zajęcia dla uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych zarówno na specjalne zamówienie, 
jak i w ramach przygotowywanego co 
semestr programu; 

 � Akademia Młodych Humanistów oraz 
Akademia Prawa Europejskiego, współ-
organizowane z wydziałami, skierowa-
ne do młodzieży ponadgimnazjalnej, 
szczególnie zainteresowanej konkretny-
mi dziedzinami i chcącej wychodzić poza 
standardowe ramy nauczania;

 � Uniwersyteckie Powtórki Przedmaturalne 
– cykl przygotowywany z myślą o maturzy-
stach (na tegoroczne zajęcia, które obej-
mowały powtórki z 14 przedmiotów matu-
ralnych, zapisało się niemal 300 uczniów);

 � propozycje dla szerokiego grona odbior-
ców indywidualnych – młodzieży i do-
rosłych, między innymi kursy językowo-
-kulturowe „Włochy bez tajemnic” oraz 
„¡Español con ritmo!”, kurs języka migo-
wego czy Kurs Wyższej Kultury Religijnej;

 � oferta dla wszystkich – jak głosi hasło 
reklamowe UO: od 6 do 106 roku życia – 
na przykład rodzinne warsztaty plastycz-
no-artystyczne, cykl spotkań podróżni-
czych „Otwarci na świat” lub warsztaty 
filozoficzne;

 � – różnorodne projekty opracowane we 
współpracy z partnerami zagranicznymi 
oraz programy dla obcokrajowców, przy-
gotowywane z myślą o konkretnej gru-
pie odbiorców, obejmujące komplekso-
wą ofertę edukacyjno-socjalną.

Jestem zadowolona z kursu języka 
migowego. Wszystko naprawdę jest 
wspaniałe. Wiedza, którą otrzymujemy, 
przekazywana jest w przystępny sposób. 
Prowadzący są sympatyczni, zajęcia 
przebiegają w przyjaznej atmosferze.  
Są intensywne, ale jestem przekonana, 
że dużo z nich wyniesiemy.  
Po pierwszych zajęciach postanowiłam,  
że chciałabym kontynuować naukę. 

Dominika Stafińska
uczestniczka kursu języka migowego

Kurs języka i kultury włoskiej 
„Włochy bez tajemnic” jest po prostu 
spełnieniem moich marzeń. Od zawsze 
interesował mnie ten kraj, język, ludzie, 
ich kultura i podejście do życia do 
tego stopnia, że rozważałam nawet 
podjęcie studiów na mediteranistyce. 
Skorzystałam z oferty Uniwersytetu 
Otwartego KUL i nie zawiodłam się.  
Od trzech lat realizuję swoją pasję dzięki 
wspaniałej nauczycielce, której pomysły 
i niespotykany talent dydaktyczny 
spowodowały, że mówimy po włosku 
i wiemy coraz więcej o kraju, który nas 
fascynuje i pociąga. 

Marta Monist
uczestniczka kursu „Włochy bez tajemnic”
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CEZARY RUTA
dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Po polsku
Szkoła Języka i Kultury 
Polskiej działa na 
Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II  
od 43 lat i jest jedną 
z najstarszych tego typu 
placówek w Polsce.

S zkoła oferuje kursy całoroczne, seme-
stralne, wakacyjne. Na zamówienie 

organizuje programy grupowe i indywidu-
alne przez cały rok. Wszystkie kursy wiążą 
się z możliwością wyboru terminu, poziomu 
zaawansowania i intensywności. Duże do-
świadczenie placówki i jej kadry połączone 
ze stałym poszukiwaniem najlepszych me-
tod nauczania pozwala na podejmowanie 
przez SJiKP zróżnicowanych i stojących na 
wysokim poziomie programów skierowa-
nych do wielu środowisk. Poza otwartymi 
kursami, odbywającymi się przez cały rok, 
adresowanymi do osób, które chcą nauczyć 
się języka polskiego, mając jednocześnie 
możliwość zapoznania się z podstawowymi 
zagadnieniami polskiej kultury, Szkoła or-
ganizuje wielorakie programy przeznaczo-
ne dla odbiorców o określonych zaintere-
sowaniach i oczekiwaniach, uwzględniające 
potrzeby i życzenia studentów, nawet tych 
najbardziej wymagających. W ofercie pro-
gramowej  znajdują się unikalne wykłady 
wygłaszane przez wybitnych specjalistów, 
imprezy towarzyszące: wycieczki, spekta-
kle, projekcje filmowe, koncerty, spotkania. 
Do tego dochodzi fantastyczna atmosfera 
tworzona przez uczestników, nauczycieli 
i opiekunów.

Szkoła realizuje wiele działań wspierają-
cych środowiska polonijne. Od wielu lat re-
alizuje programy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół polskich zagranicą, wspie-
rane przez MEN, MSZ i Senat RP. Pracownicy 
Szkoły prowadzą studia podyplomowe, szko-
lenia, warsztaty oraz kursy dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół w wielu krajach.

Szkoła uczestniczy w państwowym sys-
temie certyfikacji języka polskiego jako ob-
cego, jest uprawniona do przeprowadzania 
państwowych egzaminów języka polskiego 
jako obcego oraz prowadzi kursy przygoto-
wujące do tychże egzaminów.

Każdego roku w programach letnich i ca-
łorocznych Szkoły Języka i Kultury Polskiej 

W programie kursów są zajęcia w salach 
uniwersyteckich...

Nauczyciele prowadzą urozmaicone zajęcia w bardzo ciepłej atmosferze. Zajęcia 
zawsze są dostosowane do naszych możliwości. Używamy języka polskiego nie tylko 
na lekcjach, ale i na przerwach i dzięki temu uczymy się mówić. Codziennie uczymy się 
języka polskiego i poznajemy kulturę i tradycje Polski. 

Halina Tkachenko z Ukrainy

Od bardzo dawna chciałem uczyć się języka polskiego. Pamiętam, jak pierwszy 
raz zobaczyłem książkę do polskiego w Kamerunie. Byłem wtedy w szkole 
podstawowej i myślałem, że to niemożliwe, aby przeczytać i wymówić 
cztery spółgłoski pod rząd. Zapytałem jednego Polaka, czy to podręcznik 
czy gra słów, i czy może mi to przeczytać. Kiedy czytał, spodobała mi się 
melodia języka i od tamtej pory chciałem nauczyć się polskiego. Uczę się 
języka polskiego również dlatego, że literatura, zwłaszcza polska literatura 
teologiczna, jest bogata w publikacje wielu ważnych historycznych postaci, 
a także wielkich świętych, znanych na całym świecie, jak na przykład  
św. Jan Paweł II. Dla mnie, osoby duchownej ze zgromadzenia księży 
marianów, którzy są Polakami i których założyciel św. Stanisław Papczyński 
był Polakiem, ważne jest, abym mógł czytać i lepiej rozumieć dokumenty, 
które są po polsku. Uczę się polskiego także po to, żeby porozumiewać się 
z Polakami, którzy przyjeżdżają do Kamerunu turystycznie. Bardzo często 
mówią tylko po polsku. Wcześniej używałem gestów lub potrzebowałem 
tłumacza. Teraz mogę się z nimi porozumiewać.

ks. Yves Romuald z Kamerunu

...i poza nimi – uczestnicy kursu rocznego na wycieczce do Zamościa (fot. Cezary Ruta)

bierze udział około 270 osób z całego świa-
ta: studenci, doktoranci, nauczyciele, pa-
sjonaci, tłumacze, pracownicy polskich 
firm. Dla wielu z nich obraz Polski zostaje 

ukształtowany poprzez wrażenia z Lublina. 
Bardzo często wracają w następnych latach, 
rozwijając kontakty zawodowe, naukowe 
i towarzyskie. 
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DR DOROTA BIS
kierownik Centrum Studiów Podyplomowych

Bogactwo kompetencji
Centrum Studiów Podyplomowych oferuje wiele 
kierunków studiów, dzięki którym można podnieść 
kwalifikacje zawodowe, pogłębić wiedzę, zdobyć 
umiejętności i doświadczenia.

D ynamizm rynku pracy bardzo często 
wymaga od absolwentów uczelni zdo-

bywania wiedzy w nowych dziedzinach i do-
skonalenia w ramach podjętych już specja-
lizacji. Poszerzanie własnych możliwości na 
rynku pracy jest nieodłącznym elementem 
funkcjonowania w czasach, w których z każ-
dym rokiem lista zawodów powiększa się 
o nowe obszary i nowe kompetencje. Bar-
dzo dobrym sposobem na zdobycie dodat-
kowych kwalifikacji są wszelkiego rodzaju 
formy rozwoju zawodowego. 

W ramach swojej działalności Centrum 
Studiów Podyplomowych oraz pracowni-
cy naukowi i dydaktyczni KUL – specjaliści 
i praktycy w swoich dyscyplinach od prawie 
15 lat przygotowują i realizują ciekawą ofer-
tę studiów w wielu dziedzinach. Od roku 
2017/2018 będzie ona poszerzona o krótkie 
formy, tj. szkolenia i kursy dokształcające. 

Z propozycji CSP korzystają najczęściej na-
uczyciele, pracownicy administracji publicznej 
z różnych resortów, prawnicy, prywatni przed-
siębiorcy, przedstawiciele branży medycznej. 

W bieżącej ofercie edukacyjnej CSP są na-
stępujące kierunki studiów podyplomowych:

 � audyt wewnętrzny w sektorze finansów 
publicznych,

 � duchowość katolicka,
 � dydaktyka wczesnego nauczania języka 

angielskiego (wyróżnione certyfikatem 
„Studia z Przyszłością”), 

 � edukacja i rehabilitacja osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, 

 � edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne (wyróżnione certyfikatem 
„Studia z Przyszłością”), 

 � edukacja wczesnoszkolna z wychowa-
niem przedszkolnym (realizowane na 
Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli), 

 � edytorstwo, 
 � informatyka – grupa ogólna 

i dydaktyczna, 
 � podatki i prawo podatkowe, 
 � prawo antyterrorystyczne, 
 � przygotowanie pedagogiczne (Lublin 

i Stalowa Wola), 
 � psychologia transportu, 
 � rachunkowość i podatki, 
 � terapia pedagogiczna (wyróżnione cer-

tyfikatem „Studia z Przyszłością”), 
 � zarządzanie i finanse w administracji 

publicznej, 
 � zarządzanie zasobami ludzkimi.

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” zo-
stały przyznane 16 III 2016 r. przez nieza-
leżną komisję ekspertów w ramach Ogól-
nopolskiego Programu Akredytacyjnego 
„Studia z Przyszłością”. Wyróżniane są 
nimi kierunki studiów, które mają nowo-
czesne i innowacyjne programy kształce-
nia oraz kładą nacisk na cenione na ryn-
ku pracy umiejętności: komunikatywność, 

Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa były dla mnie przygodą. Wybrałem 
ten kierunek, ponieważ od lat interesowałem się typografią, składem tekstu 
i projektowaniem graficznym. Chciałem w ten sposób podnieść swoje kwalifikacje, 
poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, a jednocześnie uzyskać formalne 
potwierdzenie kompetencji. Wielkim zaskoczeniem było dla mnie spotkanie 
z pasjonatami, którzy tworzyli i tworzą nadal kadrę naukową tych studiów. Dzięki 
takim osobom, ich zaangażowaniu w prowadzenie zajęć i profesjonalizmowi jakość 
studiów oceniam bardzo wysoko. W krótkim czasie po ukończeniu edytorstwa 
zostałem zatrudniony w jednym z lubelskich wydawnictw na stanowisku redaktora 
technicznego, gdzie na co dzień wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte 
podczas studiów. 

Mateusz Miernik
 redaktor w wydawnictwie Polihymnia

Jeszcze rok temu nie miałam pojęcia na temat 
badań klinicznych, a aktualnie pracuję w jednej 
z największych firm CRO w Polsce i na świecie. 
Dzięki studiom podyplomowym w zakresie 
monitoringu i zarządzania badaniami klinicznymi 
udało mi się zdobyć odpowiednią wiedzę, co 
umożliwiło mi przejście wieloetapowego procesu 
rekrutacji w branży farmaceutycznej. Wiedza 
i umiejętności zdobyte dzięki tym studiom 
stanowią podstawę mojej aktualnej pracy. 

Anna Nowakowska
pracownik firmy farmaceutycznej

samodzielność, kreatywność i kwalifikacje 
językowe.

Ponadto CSP realizuje 6 kierunków stu-
diów podyplomowych we współpracy z in-
stytucjami z poszczególnych sektorów życia 
publicznego:

 � administracja – rejestracja stanu cywil-
nego – opieka merytoryczna Stowarzy-
szenia Urzędników Stanu Cywilnego,

 � mediacja sądowa i pozasądowa – współ-
praca z Polskim Centrum Mediacji (poza 
świadectwem ukończenia studiów absol-
wenci uzyskują certyfikat mediatora, wy-
dawany przez PCM),

 � przedsiębiorczość dla nauczycieli  
– współpraca z Narodowym Bankiem 
Polskim,

 � zarządzanie i monitoring badań klinicz-
nych – współpraca z Instytutem Nauko-
wym Med Koncept w Puławach (po-
za świadectwem ukończenia studiów 
absolwenci uzyskują certyfikat GCP –  
Good Clinical Practice; studia wyróżnio-
ne certyfikatem „Studia z Przyszłością”),

 � prawo dla urzędników – realizacja w ra-
mach współpracy z Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych,

 � standardy i dobre praktyki w polskim 
systemie ubezpieczeń społecznych/
kompetencje urzędnika – realizacja 
w ramach współpracy z Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych.
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O. RAFAŁ SZTEJKA SJ
duszpasterz akademicki

Akademicki „szpital polowy”
Od początku istnienia KUL władze Uniwersytetu dbały o otoczenie studentów 
opieką duszpasterską. Po II wojnie światowej została ona powierzona ojcom 
jezuitom, którzy do dziś prowadzą Duszpasterstwo Akademickie KUL. 

D uszpasterstwo Akademickie to – uży-
wając słów papieża Franciszka – „szpi-

tal polowy” dla studentów i nie tylko. Gdzie 
leczony jest wzrok, aby dojrzeć, że Bóg jest 
miłosierdziem, gdzie leczone są serca, aby 
przeżyć miłość, gdzie leczone są stawy i ko-
ści, aby z Dobrą Nowiną wyruszyć na „pery-
ferie świata”.

 „Człowiek staje się tym, na co patrzy” 
– w DA KUL wpatrujemy się w Jezusa Zmar-
twychwstałego, obecnego w Najświętszym 
Sakramencie podczas całodziennej adoracji. 
Modlimy się w kościele, w którym przez 24 
lata modlił się św. Jan Paweł II. To w murach 
naszej świątyni sprawował Msze św. i głosił 
kazania, przybywając jako wykładowca co 
tydzień do Lublina.

DA daje różnorodne możliwości, aby po-
głębiać swoją wiedzę i poszerzać doświadcze-
nie religijne, pomaga pogłębiać wiarę przez 
udział w nabożeństwach i modlitwach, przygo- 
towywanych także przez samych studentów.

W ramach propozycji wyjazdowych (wa-
kacje, ferie, weekendy) stwarza okazję do 
przeżycia przygody, do odpoczynku, do mo-
dlitwy w gronie młodych ludzi żyjących po-
dobnymi wartościami. Jest przestrzenią na-
wiązywania przyjaźni i nierzadko miłości.   

Ludzie DA KUL to: „radośni zwiastu-
ni wzniosłych propozycji, kustosze dobra 
i piękna”. Niosący miłosierdzie wszystkim 
potrzebującym. 

Działalność DA KUL
Duszpasterstwo Akademickie KUL propo-

nuje stałą, wpisaną w cykl roku akademickiego 

Spotkanie z aktorem Pawłem Królikowskim 
w ramach cyklu Duchowość Kobiety i Mężczyzny – 
2017 r. (fot. Monika Guzewicz)

Do Duszpasterstwa Akademickiego 
KUL trafiłam przez sylwestrowy 
wyjazd integracyjny do Niedzicy, gdzie 
dowiedziałam się, czym jest DA KUL 
i dlaczego przyciąga tak wielu młodych 
ludzi.
Dzięki Szkole Kontaktu z Bogiem, pięknej 
wspólnocie, do której należę do dziś, 
otworzył się dla mnie zupełnie nowy 
świat, przepełniony Bożą miłością. 
Metoda medytacji ignacjańskiej i ten 
rodzaj duchowości jest mi od tego 
momentu bardzo bliski. Tych kilka lat 
zaowocowało bardzo dynamicznym 
rozwojem zarówno duchowym, jak 
i osobowościowym.
Mam również przywilej przynależenia 
do wspólnoty stypendystów Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Zadomowiliśmy się przy kościele 
akademickim KUL, a jezuici otaczają 
nas prawdziwie ojcowską troską, dzięki 
czemu możemy rozkwitać.
Duszpasterstwo to jednak nie same 
wspólnoty z ich specyfiką. To ludzie, 
których z dumą nazywam swoją rodziną.

Kinga Senczyk
studentka III roku kulturoznawstwa

formację. Na codzienną działalność dusz-
pasterską w naszym kościele składają się  
Msze św. z homilią, posługa w konfesjonale 
oraz liczne nabożeństwa. Rozpoznawalnym 
elementem życia kościoła akademickiego 
jest całodzienne wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. 

Wśród licznych działań duszpasterskich, 
wpisujących się zarówno w rok liturgiczny, 
jak i życie Uniwersytetu, niewątpliwie uni-
kalne i wyjątkowe są te, które przyciągają 
również studentów innych uczelni i samych 
mieszkańców Lublina. Mowa tu o Mszach 
roratnich, Czuwaniu przy Krzyżu, Triduum 
Paschalnym, Wieczerniku Kościoła Akade-
mickiego, kursach przedmałżeńskich prowa-
dzonych metodą warsztatową czy spotka-
niach w ramach cyklu Duchowość Kobiety 
i Mężczyzny.

DA KUL – to przede wszystkim młodzi lu-
dzie działający w grupach i wspólnotach, a są 
to: Lektorzy; Ruch Światło-Życie; grupa Fras-
satianum, żyjąca charyzmatem bł. Piotra Je-
rzego Frassatiego, patrona DA; Akademicki 
Punkt Wolontariatu; Odnowa w Duchu Świę-
tym; Wolontariat Misyjny, przygotowujący do 
wakacyjnych wyjazdów do Kirgizji i Ugandy; 
Szkoła Kontaktu z Bogiem Todo Modo, która 
skupia osoby wzrastające w duchowości igna-
cjańskiej; Chór Duszpasterstwa; Schola Aka-
demicka; Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia”; Herbaciarnia. DA KUL stwa-
rza też możliwość bezpośredniego kontaktu 
z duszpasterzami, którzy posługują w pokoju 
dyżurów, zapewniając pomoc duszpasterską 
i kierownictwo duchowe. Dostępną formą 

pomocy jest również kontakt z psychologiem 
i doradcą życia rodzinnego.

Rok akademicki w Duszpasterstwie Akade-
mickim ma stałe, wyczekiwane przez studen-
tów momenty. Piesza pielgrzymka studentów 
lubelskich uczelni do Wąwolnicy (paździer-
nik), rekolekcje w milczeniu – fundament (lu-
ty, wrzesień), rekolekcje ignacjańskie w życiu 
codziennym (Wielki Post), Ogólnopolska Piel-
grzymka Młodzieży Akademickiej na Jasną 
Górę (maj), MAGIS – spotkanie studentów 
z duszpasterstw akademickich prowadzonych 
przez jezuitów (lipiec), Piesza Pielgrzymka 
Lubelska na Jasną Górę (sierpień) czy obóz 
studencki w Małem Cichem koło Zakopane-
go (wrzesień). I oczywiście andrzejkowe oraz 
karnawałowe bale duszpasterstwa. 

Wszystkie informacje o działalności DA 
KUL i kościoła akademickiego dostępne są 
na stronie internetowej, na której umiesz-
czane są niedzielne homilie, nauki rekolek-
cyjne oraz rozważania biblijne do niedzielnej 
Ewangelii. 
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MARTA WZIĄTEK 
kierownik Biura Karier

Pomaga odkrywać talenty
Rzetelne informacje o rynku pracy, pomoc w zaplanowaniu profesjonalnego rozwoju 
i w świadomym wyborze zawodu... – warto odwiedzić Biuro Karier.  

M isją Biura Karier KUL jest wspar-
cie rozwoju zawodowego studen-

tów i absolwentów oraz zacieśnianie relacji 
z pracodawcami zainteresowanymi zatrud-
nianiem młodych talentów. Swoją misję re-
alizujemy poprzez świadczenie wysokiej ja-
kości doradztwa zawodowego, opartego na 
diagnozie predyspozycji zawodowych w od-
niesieniu do wymagań rynku pracy w Pol-
sce. Studenci mogą korzystać z bezpłat-
nych konsultacji, specjalistycznych warszta-
tów i szkoleń oraz spotkań organizowanych 
z pracodawcami.

Portal Biura Karier KUL umożliwia do-
stęp do bogatej bazy ofert praktyk, staży 
oraz pracy, a także wiedzy na temat rynku 
pracy i programów rozwijających szeroko 
rozumiane kompetencje. To, co nas wyróż-
nia, to zaangażowanie i troska o jak najlep-
sze dopasowanie studentów do ich przy-
szłych ról zawodowych. O naszym zaanga-
żowaniu świadczą pozytywne opinie za-
równo pracodawców, jak i studentów oraz 
wyróżnienia – Biuro Karier KUL jako jedno 
z czterech w Polsce uczestniczyło w mię-
dzynarodowym spotkaniu przedstawicie-
li uczelni z Europejskim Urzędem Doboru 
Kadr w Brukseli.

Kluczowe obszary działania
 � Program stażowy „Najlepsi u Najlep-

szych” – wysokiej jakości, płatne wa-
kacyjne staże zawodowe dla utalento-
wanych studentów KUL, organizowane 

we współpracy z  renomowanymi 
pracodawcami.

 � Program Ambasador Karier UE – projekt 
realizowany dzięki współpracy Biura Ka-
rier KUL z Europejskim Urzędem Dobo-
ru Kadr w Brukseli oraz Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. Dwukrotnie stu-
dentki KUL znalazły się w elitarnym gro-
nie sześciu ambasadorów reprezentują-
cych Polskę.

 � Studenckie Targi Pracy i Praktyk – 12 
edycji z udziałem około 50 firm w każ-
dej. Z wydarzeniem połączone są sesje 
szkoleniowe oraz indywidualne kon-
sultacje zawodowe prowadzone przez 
pracodawców.

 � Program Ambasador Biura Karier KUL. 
W ramach inicjatywy studenci KUL roz-
wijają niezbędne w sytuacji zawodowej 
kompetencje społeczne oraz inicjują 

Od 2014 r. jestem ambasadorem Biura Karier KUL. Działalność w nim ma 
wpływ na moją ścieżkę kariery. Wolontariat pomógł mi podjąć funkcję 
ambasadora KUL, co wiąże się z promocją Uczelni wśród uczniów szkół 
średnich. W bieżącym roku akademickim zostałam także ambasadorem 
kariery UE. Znalazłam się w gronie 6 osób z Polski wyróżnionych tą 
funkcją. Przeszłam elitarne szkolenia w MSZ oraz w EPSO w Brukseli. 
Biuro Karier zachęciło mnie do wzięcia udziału w programie, a następnie 
udzieliło mi rekomendacji.  
Dzięki mojej współpracy z BK odkryłam swoje mocne strony, nabrałam 
pewności siebie, a także miałam możliwość wykazania się posiadanymi 
kompetencjami. Współpracując przy organizacji Targów Pracy i Praktyk, 
rozwinęłam umiejętności organizacyjne i marketingowe. Wszystkim 
osobom, które jeszcze nie do końca wiedzą, gdzie widzą siebie 
w przyszłości, polecam kontakt z pracownikami Biura. 

Agnieszka Szeszel 
studentka  II roku II stopnia europeistyki 

wśród rówieśników aktywność o cha-
rakterze zawodowym.

 � Pozyskiwanie i przedstawianie studen-
tom ofert pracy i praktyk. Rocznie udo-
stępniamy około 2800 ofert.

 � Doradztwo zawodowe oraz diagno-
za predyspozycji zawodowych prowa-
dzone przez psychologów/doradców 
zawodowych.

 � Treningi rozwijające kompetencje spo-
łeczne, przeprowadzane we współpracy 
z pracodawcami.

 � Program Badanie Losów Zawodowych 
Absolwentów KUL. Do chwili obecnej 
zgromadziliśmy informacje od ponad 
5000 absolwentów KUL. Dane te wpły-
wają na modyfikacje programów kształ-
cenia oraz na wdrażanie na Uczelni roz-
wiązań odpowiadających potrzebom 
studentów.

fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ
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Zjawisko konsumpcji jest w tej książce umiejscawiane w szerokim kontekście re-
fleksji oraz badań kulturowych, ekonomicznych, politycznych i etycznych. Autorka – 
pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej porządkuje 
rozległe pole znaczeniowe pojęcia konsumpcji (część I), bada medialne reprezentacje 
konsumentów różnych statusów (część II), sięga do doświadczeń konsumpcyjnych po-
koleń: X, Y i Z, analizuje znaczenie marek dla dzieci i młodzieży czy zjawisko shoppingu 
(zakupów rekreacyjnych) w opiniach dorosłych (część III). W IV części książki przed-
stawia rożnego rodzaju formy przeciwdziałania upowszechnianym wzorom konsump-
cji, analizuje alternatywne modele gospodarowania i konsumowania, różne wzory 
i praktyki konsumpcyjne, na przykład minimalistów czy downshifterów. W V części 
podkreśla znaczenie państwowych interwencji w kształtowaniu wzorów odpowiedzial-
nej, rozważnej konsumpcji w obszarach treści marketingowych, w strukturze rynku 
i w sferze działań publicznych, mogących stanowić przeciwwagę dla treści komercyj-
nych (kampanie informacyjne, animacje w środowisku lokalnym). Definiuje przedmiot 
i dziedziny edukacji społecznej, łącząc ją z elementami edukacji konsumenckiej, me-
dialnej, obywatelskiej, ekologicznej. (Aneta Duda)

Beata Duma, kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Aneta Duda  
Konsumpcja. Teorie i badania
ISBN: 978-83-8061-348-5 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ss. 610

Publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL

Ksiądz Wincenty Granat (1900-1979) uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
teologów polskich. Dla wielu polskich kapłanów stał się klasykiem teologii, zwłaszcza do-
gmatycznej. Pozostał wielki jako uczony, jako doświadczony pedagog, a nade wszystko 
jako świątobliwy kapłan o wielkiej gorliwości i duchu apostolskim. Wpisał się na trwałe 
nie tylko w historię diecezji sandomierskiej i lubelskiej (w latach 1952-1970 był profeso-
rem KUL, a w latach 1965-1970 jego rektorem), ale i w polską myśl teologiczną XX w., jak 
też w dorobek teologiczny i duchowy Kościoła powszechnego naszych czasów. Od 1995 r.  
toczy się jego proces beatyfikacyjny.

Osobę i dzieło tego niezwykłego teologa, Profesora i Mistrza, prezentuje nowa publi-
kacja Haliny Ireny Szumił. Składa się ona z sześciu części: w pierwszej zamieszczono rys 
życia ks. W. Granata, w drugiej przedstawiono jego działalność dydaktyczną, a w trzeciej 
pisarską. W kolejnych częściach skrupulatnie odnotowano tak bibliografię podmiotową, 
czyli dzieła własne ks. W. Granata, jak i przedmiotową, czyli wykaz opracowań dotyczą-
cych jego osoby, działalności i twórczości (niektóre ze spisami treści) oraz prac dyplo-
mowych (doktoratów i magisteriów, wraz ze spisami treści, a także indeksem autorów 
i promotorów) z jego myśli teologicznej, powstałych w latach 1972-2016 w Katowicach 
(WT UŚ), Krakowie (PAT), Lublinie (KUL), Olsztynie (WT UWM), Opolu (WT UO), Pozna-
niu (PWT, obecnie WT UAM), Szczecinie (WT US), Warszawie (ATK, obecnie UKSW, oraz 
PWT) i we Wrocławiu (PWT). Jest to szczególny walor tej publikacji, gdyż pokazuje, w ja-
kim kierunku idzie refleksja osnuta wokół dorobku ks. Granata. Nadto książka wzbogaco-
na została fotografiami z jego życia i z różnych poświęconych mu uroczystości.

Można tylko przyłączyć się do wyrazów uznania i wdzięczności, wyrażonych przez au-
tora Słowa wstępnego do książki ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego, za owo przybliżenie 
osoby Sługi Bożego ks. Wincentego Granata. „Doctor humanus” i jego droga życiowa 
warte są poznania przez każdego, kto kocha Boga i ludzi, kto służy Deo et Patriae.

Stanisław Sarek, TN KUL

Halina Irena Szumił  
Profesor i Mistrz. Sługa Boży ks. Wincenty Granat
ISBN 978-83-7306-753-0 
Lublin: TN KUL 2017, ss. 308+34 nlb. (dokumentacja fotograficzna) 
Źródła i Monografie 437 

Towarzystwo Naukowe KUL 
ul. Chopina 29/11 

20-023 Lublin  
tn.kul.pl
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WYSTAWA PRAC  
JERZEGO TURNAUA (1869-1925)  
w Muzeum KUL

Jerzy Turnau,  
Kwiat jabłoni, 1918, 
olej na desce,  
34,8 x 26,5 cm,  
zbiory KUL,  
nr inw. MU KUL I-58  
(fot. Ireneusz Marciszuk) 

JERZY TURNAU urodził się w  1869 r. w  ziemiańskiej rodzinie w  Gaiku 
koło Dobczyc. Zaczął studiować malarstwo w  wiedeńskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, a także rolnictwo w Hochschule für Bodenkultur, jednak 
z  woli ojca w  wieku 24 lat objął majątek ziemski w  Mikulicach koło 
Przeworska. Z czasem stworzył tam nowoczesne gospodarstwo. Był 
inicjatorem i głównym założycielem Wyższych Kursów Ziemiańskich 
we Lwowie. Dużo pisał, głównie o  ziemiaństwie i  uprawie roli. 
Równocześnie malował: portrety, pejzaże, sceny z życia wsi, sceny 

batalistyczne. Wiele obrazów i portretów powstało także w czasie 
jego drugiego pobytu w Wiedniu, gdzie przebywał wraz z rodziną 
jako Kriegsflüchtlinge w  roku 1914 i  1915. Malował także pod 
koniec I  wojny światowej w  Mikulicach. Zmarł we Lwowie 
w  1925 r. Jak napisano w  jego nekrologu: „Natura na wskroś 
artystyczna, łączył jak nikt realność i  trzeźwość życia z  jego 
prawdziwą poezją i pięknem” („Czas” 1925, nr 250). 

Wystawa będzie czynna w dniach 
3 VI – 10 VII 2017 r.
Kuratorzy wystawy: 
dr Krzysztof Przylicki, Anna Szlązak 

Wystawa 
będzie pierwszą 
prezentacją prac 
tego zapomnianego 
artysty.  
Punktem wyjścia 
jest wspaniałe dzieło 
Jerzego Turnaua, które 
znajduje się w zbiorach 
Muzeum KUL.  
Kilkanaście 
obrazów udało się 
pozyskać ze zbiorów 
prywatnych, głównie 
od rodziny malarza, oraz 
z klasztoru Bernardynów 
w Przeworsku.  
Poza dziełami malarskimi 
zostaną zaprezentowane 
fotografie, dokumenty 
i pamiątki rodzinne artysty.
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