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(LIPIEC–WRZESIEŃ 2012)

LIPIEC

4 VII w Kościele św. Rodziny w Lublinie Chór KUL wystąpił z koncertem 
w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Lu-
blinie.

5 VII Prezydent Republiki Francuskiej mianował Rektora KUL ks. prof. 
Stanisława Wilka Oficerem Narodowego Orderu Zasługi. W imieniu 
Prezydenta odznaczenia dokonał ambasador Francji Pierre Buhler.

9 VII na KUL po raz 39. rozpoczęły się letnie zajęcia Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej. W tym roku zgłosiło się na nie około 130 osób 
z całego świata, jak zwykle najwięcej z USA (65 osób), ale także 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady. 
W małych grupach uczyli się języka polskiego i poznawali polską 
kulturę. Studenci mogli dopasować program do swoich potrzeb 
wybierając właściwą dla siebie intensywność kursu – od 5 do 8 
godzin zajęć dziennie. Coraz większa grupa osób wybiera programy 
najdłuższe: sześcio-, siedmio- i ośmiotygodniowe oraz najbardziej 
intensywne – do ośmiu godzin nauki dziennie.

Tegoroczną nowością był program dla uczniów szkół polskich 
z Chicago i Wallington (USA). W trakcie tygodniowego pobytu w Pol-
sce, w ramach projektu Polska bliżej dofinansowanego przez MSZ.

Każdego roku w programach letnich i całorocznych Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej KUL bierze udział około 200 osób głównie z USA 
i Zachodniej Europy. Dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt 
z naszym krajem.

9–10 VII  wykładem ks. prof. Andrzeja Szostka pt. „Jak żyć?” rozpoczęły 
się zajęcia Uniwersytetu Otwartego KUL. Ich uczestnikami byli 
stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, przebywający na 
obozie letnim w Lublinie.

12 VII podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ogłoszeni 
zostali zwycięzcy konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące 
i najlepsze kierunki studiów w Polsce. Wśród laureatów konkursu 
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Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze kierunki 
studiów znalazła się filozofia. Dyplom odebrał Dziekan Wydziału 
Filozofii – ks. prof. Stanisław Janeczek.

22 VII Chór KUL wystąpił w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. 
W programie koncertu „Magnificat” Johna Ruttera oraz „A Little 
Jazz Mass” Boba Chillcota. Wykonawcy: Chór KUL, Magdalena 
Frącek – sopran, Melania Laskowska – sopran, Jolanta Münch – 
fortepian, Grzegorz Pecka – dyrygent.

26–30 VII Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki uczestniczył w Festi-
walu Muzycznym w Toskanii, gdzie wystąpił z koncertem w Monte-
catini Terme. W programie utwory G. G. Gorczyckiego, B. Chillcota 
i J. Ruttera. W Festiwalu udział wzięły zespoły z Bułgarii, Cypru, 
Estonii, Francji, Hiszpanii, Łotwy, Rosji, Rumunii, Szwecji, USA 
i Włoch.

SIERPIEŃ–WRZESIEŃ

3 VIII – 3 IX w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie odbyła się 
wystawa fotografii i plakatów Leszka Mądzika. Na ekspozycji za-
prezentowane zostały prace związane z teatralną twórczością artysty.

22 VIII–2 IX w Złotych Piaskach w Bułgarii Niezależne Zrzeszenie Studentów 
KUL zorganizowało Campus Akademicki dla nowo przyjętych 
studentek i studentów KUL. Studencka kadra zapoznała nowicjuszy 
z naszą uczelnią, specyfiką kierunków studiów i organizacją życia 
studenckiego.

31 VIII–1 IX odbyły się 71. Duszpasterskie Wykłady Akademickie, w tym roku 
pod hasłem „Rok Wiary – Rok Odnowy”. O sile wiary mówił ks. prof. 
Marian Rusecki z instytutu Teologii Fundamentalnej, o sposobach 
odnowy Kościoła w Polsce – o. Adam Schulz SI, przewodniczący 
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, o odnowie wiarygodności 
Kościoła w Polsce – ks. dr hab. Krzysztof Kaucha z Instytutu Teo-
logii Fundamentalnej KUL, główny organizator tegorocznych DWA. 
O. prof. Jacek Salij OP, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej 
UKSW, mówił o tym, co boli polskich księży, a Szymon Hołownia 
o odnowie wizerunku Kościoła. W ramach DWA odbyła się także 
uroczysta prezentacja 12. tomu „Opera Omnia” Josepha Ratzingera 
pt. „Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości”, poświęconego ducho-
wieństwu. Wizję kapłaństwa w myśli Benedykta XVI przybliżył ks. 
prof. Krzysztof Góźdź, redaktor polskiego wydania „Opera omnia”.
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Duszpasterskie Wykłady Akademickie odbywają się od 1935 r. 
Ich inicjatorem był ówczesny rektor KUL ks. Antoni Szymański. 
Przez lata wśród prelegentów, oprócz naukowców z KUL, można 
było wysłuchać przedstawicieli nie tylko świata nauki, ale także 
kultury czy polityki. Wykłady skierowane w pierwszej kolejności 
do duszpasterzy (księży, osób zakonnych i katechetów świeckich), 
mają charakter otwarty.

WRZESIEŃ

1-11 IX Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało obóz studencki 
w Tatrach, gdzie podczas codziennych wyjść w góry i wspólnie 
spędzanego czasu toczyły się rozmowy o studiach i studenckim 
życiu poza uczelnią. Była to okazja do poznania ciekawych ludzi, 
spędzenia czasu w dobrej atmosferze i nabrania sił przed nowym 
rokiem akademickim.

8-11 IX odbył się Międzynarodowy Kongres Historyczny „Sescenti Anni” 
poświęcony 600-leciu przeniesienia stolicy arcybiskupstwa z Halicza 
do Lwowa, zorganizowany przez Ośrodek Badań Wschodnioeuro-
pejskich – Centrum UCRAINICUM.

9-11 IX w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ka-
nonistów pt. „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, 
współorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego 
i Konstytucyjnego KUL oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa 
Naukowego KUL.

10-12 IX Katedra Dramatu i Teatru KUL wspólnie z Towarzystwem Nauko-
wym KUL zorganizowali sesję w stulecie urodzin profesor Ireny 
Sławińskiej „Dramat i teatr religijny – wyróżniki i paradygmaty”.

Prof. Irena Sławińska (ur. 30 sierpnia 1913 r. w Wilnie – zm. 18 
stycznia 2004 r. w Warszawie). Wielka humanistka, wybitna uczona, 
badacz teorii dramatu, powieści i liryki, teoretyk i historyk literatury, 
teatrolog i znawczyni Norwida. Absolwentka studiów polonistycznych 
i romanistycznych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
W latach 1945-1949 pracowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Związana z KUL od roku 1950, najpierw jako kierownik 
Katedry Teorii Literatury, a od roku 1975 – Katedry Dramatu i Teatru. 
Jej zainteresowania skupiały się na dramacie – zwłaszcza poetyc-
kim – oraz na twórczości dramatycznej Cypriana Kamila Norwida 
i Paula Claudela. Jest autorką blisko 500 prac naukowych, w tym 
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15 książek autorskich. Pod jej kierunkiem powstało około 350 prac 
magisterskich, była też promotorem ponad 40 prac doktorskich (14 
jej doktorantów uzyskało habilitację). Tłumaczyła dramaty Claudela 
oraz Oskara Miłosza. Należała do licznych towarzystw naukowych 
w Polsce oraz wielu międzynarodowych towarzystw literaturoznaw-
czych i teatrologicznych, m.in. FILLM (Międzynarodowa Federacja 
Literatury i Języka), FIRT (Fédération Internationale de Recherche 
Théâtrale), SIHCTOB (Societe Internationale d’Histoire Comparée du 
Théâtre, de l’Opera et du Ballet). Wykładała na wielu zagranicznych 
uniwersytetach - w Kanadzie, w USA, królestwie Belgii, Szwajcarii.

12 IX na antenie programu 2 TVP wyemitowany został film dokumentalny 
dr Joanny Sosnowskiej, adiunkta w Katedrze Realizacji Filmowej 
i Telewizyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
KUL, pt. „Milczenie i słowo”. Film interpretuje orędzie na XLVI 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Znani dziennika-
rze, próbują zmierzyć się z pytaniem o wartość ciszy i słowa w ich 
pracy. Oprócz refleksji nad słowami papieża Benedykta XVI, film 
jest także obserwacją codziennej pracy dziennikarskiej.

13 IX Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, obradu-
jące na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. 
Andrzeja Boboli – Kolegium Bobolanum, wybrało na przewodni-
czącego Kolegium (jednogłośnie,na drugą czteroletnią kadencję) ks. 
prof. Mirosława Kalinowskiego, Dziekana Wydziału Teologii KUL, 
kapłana archidiecezji warmińskiej.

Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce powsta-
ło w roku 1998. Zadaniem gremium jest podejmowanie bieżących 
zagadnień dotyczących funkcjonowania wydziałów teologicznych 
na wyższych uczelniach, współpraca z Komisją Episkopatu Polski 
ds. Nauki, z seminariami duchownymi, wymiana doświadczeń ze 
współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną, Uniwersytecką Komisją 
Akredytacyjną, Polską Akademią Nauk oraz integrowanie współ-
pracy z zagranicznymi uniwersyteckimi ośrodkami teologicznymi. 
W skład gremium wchodzą dziekani wszystkich dwunastu wydzia-
łów teologicznych: KUL, UKSW, UAM, UMK, UPJPII, UPJPII 
Tarnów, UO, USz, UŚ, UWM, PWT Warszawa, PWT Wrocław. 
W ich ramach zatrudnionych jest 121 profesorów tytularnych i 348 
doktorów habilitowanych.

14 IX odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe „Zdrowie Polaków 
na terenie byłego Związku Sowieckiego” współorganizowane przez 
Katedrę Pedagogiki Porównawczej KUL.

15-21 IX KUL był głównym organizatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki. 
Specjalne warsztaty i lekcje pokazowe organizowane były dla 
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przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Prezentowane projekty związane 
były z najciekawszymi lub najnowszymi osiągnięciami naukowy-
mi. W niedzielę poprzedzającą tydzień prezentacji i wykładów na 
uczelniach, w Lublinie i Stalowej Woli odbyły się pikniki naukowe.

Tradycją każdej edycji LFN są uroczyste koncerty na inaugurację 
i zakończenie Festiwalu. Inaugurację IX Lubelskiego Festiwalu 
Nauki uświetnił uroczysty koncert w Filharmonii im. Henryka 
Wieniawskiego w Lublinie Dziadek do orzechów. Na zakończenie 
w auli Stefana kard. Wyszyńskiego KUL zagrał Joszko Broda.

24 IX podczas XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Neuropsychologicznego, który odbywał się w Gdańsku w dniach 
24-25 września, prof. Piotr Francuz został uhonorowany nagrodą 
COPERNICUS PRIZE 2012 za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju 
neuronauki w Polsce.

24 IX–15 X w atrium Collegium Norwidianum odbyła się wystawa malarstwa 
olejnego prof. Romana Sławińskiego (Katedra Sinologii KUL) pt. 

„Między Wschodem a Zachodem”.
26 IX w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym odbyła się 

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sensualność a religia w li-
teraturze”, zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Literaturą 
Religijną KUL.

27-30 IX  na KUL odbył się IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem 
„W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie 
nadziei”. Kongres rozpoczął się uroczystością nadania tytułu doktora 
honoris causa KUL Kardynałowi Gianfranco Ravasiemu, wybitne-
mu bibliście, znawcy pism Starego Testamentu, Przewodniczącemu 
Papieskiej Rady Kultury. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, honorując Jego Eminencję swoim najbardziej zaszczytnym 
tytułem, wyraża szacunek i uznanie dla uczonego i pasterza Ko-
ścioła katolickiego, który zasłuchany w Słowo Boże, wielkodusznie 
dzieli się jego zbawczym i uświęcającym bogactwem ze wszystkimi, 
w tym również z tymi, którzy nie przyznają się do wiary w Boga, 
a szczerym sercem poszukują prawdy. Jednocześnie w wierności 
nauce II Soboru Watykańskiego oraz odpowiadając na wezwanie 
do nowej ewangelizacji bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI niestru-
dzenie zachęca, by Słowo Boże czynić codziennym pokarmem życia 
duchowego, podstawą świętej liturgii oraz „duszą całej teologii”.

28 IX Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL zorganizo-
wała wykład otwarty prof. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. 

„Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od 
nich?”.
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28-30 IX odyło się XI Sympozjum Kazimierskie zorganizowane przez Katedrę 
Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL poświę-
cone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa.

29 IX Katedra Historii Filozofii w Polsce oraz Ośrodek Historii Kultury 
w Średniowieczu KUL zorganizowali VII edycję konferencji z cyklu 

„Spotkanie Edytorów”. Tematem obrad była problematyka związana 
ze średniowiecznymi komentarzami do Fizyki Arystotelesa.

PAŹDZIERNIK

24 IX–15 X w atrium Collegium Norwidianum odbyła się wystawa malarstwa 
olejnego prof. Romana Sławińskiego (Katedra Sinologii KUL) pt. 

„Między Wschodem a Zachodem”.
1 X mszą św. w Kościele Akademickim KUL, pod przewodnictwem o. 

prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap., rozpoczął się nowy rok aka-
demicki 2012/2013.

8 X–10 X odbyły się trzydniowe „rekolekcje na dobry początek”. W tym roku 
prowadzili je krakowscy jezuici ze Szkoły Kontaktu z Bogiem.

8 X–10 X w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu n. Wisłą odbyła się 
konferencja naukowa z cyklu Kolokwia staropolskie: „Przyjaźń 
w literaturze staropolskiej” zorganizowana przez Katedrę Literatury 
Staropolskiej KUL oraz Pracownię Literatury Renesansu i Baroku 
Instytutu Badań Literackich PAN.

9 X Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL 
i Instytut Cervantesa w Warszawie zorganizowali sympozjum „Wza-
jemne spojrzenia Hiszpania i Polska, historia jako łącznik. Pierwsze 
konstytucje”. Sympozjum towarzyszył koncert organowy Marka 
Bochniaka „Improwizacje nt. muzyki z czasów naszych konstytucji”.

9 X Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospo-
darczej KUL zorganizowała konferencję poświęconą ks. prof. An-
toniemu Szymańskiemu, rektorowi KUL w latach 1933-1939, pt. 

„Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz 
społeczny”. Konferencję poprzedziła msza św. w intencji ks. Anto-
niego Szymańskiego w 70. rocznicę śmierci.

10 X Sekcja Homiletyki KUL była gospodarzem uroczystości wręczenia 
Księgi Jubileuszowej „Omnia transeunt – Caritas manet” ks. prof. 
Wadysławowi Głowie.

11 X Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL zorganizowała międzyna-
rodową sesję naukową w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Podczas 
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sesji otworzone zostały dwie wystawy zorganizowane z okazji 
ogłoszenia przez Papieża Benedykta XVI Roku Wiary.

14 X w Warszawie zmarł emerytowany płk. Wojska Polskiego prof. Zyg-
munt Markocki. W latach 2004-2006 kierownik Katedry Pedagogiki 
Dorosłych KUL. Dzięki jego zainteresowaniom naukowym zakres 
badań Katedry został poszerzony o tematykę resocjalizacyjną i pro-
blemy niedostosowania obecne zwłaszcza w wieku dorosłym. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 października w kościele 
pod wezwaniem Św. Trójcy w Kobyłce k. Warszawy

15 X Ilona Fortuna, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL zajęła III miejsce w konkursie o Nagrodę 
Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochro-
ny konsumentów. Praca „Ochrona konsumenta usług bankowych”, 
napisana pod kierunkiem dr. Michała Chajdy, nagrodzona została 
za przemyślaną kompozycję, spójność i przedstawienie tematu na 
kilku płaszczyznach.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską ustanowiony został w 2008 
roku. Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 36 prac. Autorzy 
najlepszych opracowań otrzymali nagrody finansowe, a także pu-
blikacje wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz roczny dostęp 
do elektronicznego wydania „Dziennika Gazety Prawnej”.

15–16 X Wydział Nauk Społecznych KUL i Fundacja Konrada Adenauera 
zorganizowali międzynarodową konferencję „Społeczna odpowie-
dzialność gospodarki”. W programie znalazły się dwie sesje: „Go-
spodarcze, społeczne i etyczne aspekty odpowiedzialności społecz-
nej gospodarki” i „Koncepcja Corparate Social Responsibility” oraz 
Sympozjum młodych naukowców i doktorantów „Społeczna odpo-
wiedzialność gospodarki w teorii i praktyce”.

16 X Wydział Nauk Społecznych KUL, Fundacja Konrada Adenauera 
oraz Fundacja Rozwoju KUL zorganizowali konferencję naukową 

„Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Przeszłość i teraź-
niejszość”.

16 X wykład pt. „Baroque Horrors: Violence and Pornography in Sevente-
enth-Century Narrative”, na zaproszenie Katedry Literatury i Kultury 
Amerykańskiej, wygłosił David R. Castillo (SUNY, Buffalo).

16 X–17 X Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Fundacja Ochro-
ny Dziedzictwa Żydowskiego zorganizowali konferencję naukową 
w 70. rocznicę likwidacji zamojskiego getta „Dziecko żydowskie”. 
Konferencja odbyła się w Centrum „Synagoga” w Zamościu. 

17 X zmarła Pani Profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak – historyk i krytyk 
sztuki, wieloletnia wykładowczyni Instytutu Historii Sztuki KUL, 
człowiek wyjątkowej osobowości.
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Pani Profesor była kierownikiem Katedry Historii Sztuki Współ-
czesnej. Jej naukowe zainteresowania koncentrowały się na sztuce 
współczesnej, jest autorką wielu prac dotyczących powojennej sztuki 
figuratywnej i piśmiennictwa o sztuce, w tym wielu tekstów poświę-
conych twórczości (przede wszystkim plastycznej) Brunona Schulza, 
którego twórczością zainteresowała się już na studiach, zbierając 
materiały do poświęconej mu pracy magisterskiej. W 2003 roku 
uzyskała stopień doktora habilitowanego. Była cenionym wykła-
dowcą prowadzącym zajęcia dotyczące sztuki polskiej po 1945 roku. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 października. Msza św. 
w Kościele Akademickim KUL, pogrzeb na cmentarzu przy Drodze 
Męczenników Majdanka.

17 X Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VADE MECUM” 
zorganizował promocję książki Jana Kurdwanowskiego pt. „Mrówka 
na Szachownicy”.

18 X Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego zorgani-
zowała Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Porta Fidei. 
Przekaz wiary w prawie Kościoła”. Konferencja została zorganizo-
wana z okazji rozpoczęcia Roku Wiary.

18 X prof. Jarosław Mikołajewicz (UAM) wygłosił wykład otwarty „Po-
znańska koncepcja wykładni prawa” na zaproszenie Katedry Teorii 
i Filozofii Prawa. 

18 X Instytut Pedagogiki KUL zorganizował ogólnopolską konferencję 
naukową „Między wychowaniem a karierą zawodową”

18 X Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Politologii KUL, Fun-
dacja Konrada Adenauera i Fundacja Rozwoju KUL zorganizowali 
seminarium naukowe „Europa Środkowo-Wschodnia wobec kryzysu 
w strefie euro: implikacje polityczne, gospodarcze i społeczne”.

18 X na zaproszenie Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej 
Instytutu Historii KUL dr. Martin Nodl z Centrum studiów śre-
dniowiecznych Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Karola 
w Pradze, wygłosił wykład nt. „Dekret kutnohorski a problem 
średniowiecznego nacjonalizmu”.

18 X dr Konrad Rokicki wygłosił wykład „Relacje między literatami 
a władzami PRL w latach 1956-1970”. Wykład odbył się w ramach 
seminariów otwartych z historii Polski XX wieku.

18–19 X Instytut Nauk Biblijnych KUL był gospodarzem VIII Międzynaro-
dowych Jesiennych Dni Biblijnych pod hasłem „Od wiary Abrahama 
do wiary Kościoła”. Na progu rozpoczynającego się Roku Wiary 
organizatorzy zwrócili się ku biblijnym korzeniom wiary w jej 
następujących aspektach: język, jakim Stary i Nowy Testament 
wyraża postawę wierzącego, wielkie postacie historii zbawienia 
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przecierające szlaki wiary – Abraham, Noe, św. Piotr, św. Paweł, 
wiara Jezusa, rozwój depozytu wiary, wiara i poznanie, wiara i pa-
mięć, wspólnotowy wymiar wiary, wiara wobec niewiary, wzrost 
wiary i zagrożenia, jakim musi ona stawić czoła. 

19 X ks. prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL oraz prof. Andrzej Drop – 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podpisali porozumienie 
w sprawie utworzenia, od roku akademickiego 2013/14, nowego, 
międzyuczelnianego, autorskiego kierunku studiów, zgodnego z wy-
maganiami Krajowych Ram Kwalifikacji, o roboczej nazwie Admini-
strowanie ochroną zdrowia. Program tych studiów połączy aspekty 
prawno-administracyjne, ochrony zdrowia oraz prawa medycznego.

Uczelnie powołały międzyuczelniany zespół ds. przygotowania 
programu studiów, w skład którego weszły osoby rekomendowane 
przez KUL i UM oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

21 X KUL zainaugurował kolejny rok akademicki. Mszy św. w Kościele 
Akademickim przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kierni-
kowski. Wykład inauguracyjny nt. „Problem niewolnictwa w myśli 
europejskiej” wygłosił ks. prof. Marcin Tkaczyk, prodziekan Wy-
działu Filozofii. Słowo do zgromadzonych wygłosił także Prymas 
Senior kard. Józef Glemp. Inauguracji towarzyszył jednodniowy 
pokaz barokowych rzeźb ołtarzowych ze zbiorów artystycznych 
Instytutu Historii Sztuki KUL.

22 X Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński i Dyrektor Instytutu Medycyny 
Wsi im. Witolda Chodźki dr n. med. Andrzej Wojdyła podpisali list inten-
cyjny, w którym obie strony zobowiązały się do podjęcia ścisłej współ -
pracy oraz wspólnych działań na rzecz utworzenia studiów na kierun-
ku pielęgniarstwo w zamiejscowym ośrodku KUL w Stalowej Woli.

22 X w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła 
II zorganizował sympozjum pt. „Koncepcja etyki Ks. Tadeusza 
Stycznia”. Sympozjum poprzedziła msza św., sprawowana przez 
abpa Stanisława Budzika, w intencji śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia 
SDS w drugą rocznicę śmierci.

23 X Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VADE MECUM” 
zorganizował promocję książki Rafała Ziemkiewicza pt. „Myśli 
nowoczesnego endeka” oraz spotkanie z autorem.

25 X Katedra Etyki Społeczno-Politycznej Instytutu Filozofii KUL zor-
ganizowała spotkanie z Dariuszem Jeziorem „Debata o dynamice 
działań politycznych. Życie polityczne na płaszczyźnie regionalnej”.

26 X odbyła się konferencja naukowa pt. „Sacrum w literaturze polskiej po 
roku 1989” zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej 
KUL. 
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25–27 X Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL zorganizowała Międzyna-
rodową Konferencję Naukową pt. „Odpowiedzialność za eduka-
cję osób z uszkodzeniami słuchu”. Organizatorzy zaproponowali 
następujące obszary tematyczne: wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka z uszkodzonym słuchem; wspomaganie rodziny dziec-
ka z uszkodzonym słuchem; wykorzystanie metody fonogestów 
w wychowaniu językowym i edukacji; języki migowe oraz inne 
kody alternatywne w wychowaniu i edukacji; segregacja, integracja 
i inkluzja w kształceniu ucznia z uszkodzonym słuchem; nauczanie 
języków obcych uczniów z uszkodzonym słuchem (sekcja prowa-
dzona w języku angielskim); kształcenie uniwersyteckie i porad-
nictwo zawodowe dla młodzieży z uszkodzeniami słuchu; etyczne 
aspekty doboru metod rehabilitacji i sposobów komunikowania się 
z niesłyszącymi. 

26 X Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL 
zorganizowała spotkanie z poetką Alicją Mazan-Mazurkiewicz 
połączone z prezentacją jej najnowszej twórczości.

27 X Uniwersytet Otwarty KUL zorganizował spotkanie z Siostrą Mał-
gorzatą Chmielewską przełożoną Wspólnoty Chleb Życia.

28 X praca magisterska Bartłomieja Proca, wypromowana w Instytucie 
Historii KUL, pt. „Angelologia Perska a angelologia hebrajska”, 
otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie im. Majera Bałabana 
na najlepsze prace magisterskie o tematyce żydowskiej, Żydach 
i Izraelu, zorganizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny 
im. E. Ringelbluma. Do finału weszła także praca Pani Ewy Da-
nuty Kawałko, wypromowana w Instytucie Filologii Polskiej KUL, 
pt. „Żydowskie życie literackie we Lwowie na podstawie dziennika 
Chwila z lat 1929-1933”.

29 X odbyła się konferencja „Polityka USA wobec Europy w kontekście 
wyborów prezydenckich: kontynuacja czy zmiana?” zorganizowa-
na przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundację 
Konrada Adenauera, Fundację Rozwoju KUL oraz Instytut Sądec-
ko-Lubelski.

30 X Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej zorganizowała spotkanie 
z Anną Bolecką, autorką książki „Cadyk i dziewczyna”.

31 X odbyła się debata ekumeniczna pt. „Czy Święto Reformacji może 
stać się czasem radości dla wszystkich chrześcijan?” współorganizo-
wana przez Instytut Ekumeniczny KUL. W dyskusji, moderowanej 
przez prof. Sławomira Jacka Żurka, udział wzięli o. prof. Stanisław 
Celestyn Napiórkowski OFMConv., dr Krzysztof Dorosz (Kościół 
Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Dariusz Chwastek (Kościół 
Ewangelicko-Augsburski) oraz ks. dr Sławomir Pawłowski SAC.
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LISTOPAD

6 XI Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra 
Dziejów Systemów Totalitarnych oraz Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Lublinie w ramach cyklu „Seminaria otwarte z historii 
Polski XX wieku” zorganizowali spotkanie z dr hab. Grzegorzem 
Motyką, dr hab. Tomaszem Stryjkiem oraz z dr hab. Rafałem Wnu-
kiem autorami książki „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie 
w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”.

7 XI Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej zorganizował drugą 
konferencję z cyklu Homo homini poświęconą streetworkingowi 
pt. „Granice streetworkingu”. Wśród prelegentów znaleźli się spe-
cjaliści z zakresu pracy socjalnej i streetworkingu, którzy zapoznali 
uczestników m.in. z zagadnieniami: „streetworking a praca socjalna”, 

„metody pracy streetworkera”, „regulacje prawne dotyczące stre-
etworkingu”, „streetworking w wolontariacie międzynarodowym”, 
a także podzielili się doświadczeniami z „pracy na ulicy” z dziećmi, 
młodzieżą, osobami bezdomnymi.

8 XI odbyła się gala XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. 
Czesława Zgorzelskiego na najlepsze polonistyczne prace magister-
skie. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych 
polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych 
prac naukowo-badawczych. Kandydatów do nagród zgłaszają insty-
tuty polonistyczne – co roku jedną pracę magisterską z dziedziny 
literaturoznawstwa i jedną z dziedziny językoznawstwa. Organi-
zatorem konkursu jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, 
a gospodarzem corocznej gali jest Instytut Filologii Polskiej KUL.

Laureaci XI edycji Konkursu:
• w kategorii literaturoznawstwo – Anna Kołos, „Fides quaernes 

intellectum”. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego; 
Promotor: dr hab. Grzegorz Raubo, prof. UAM; Jednostka zgłaszająca: 
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

• w kategorii językoznawstwo – Dorota Jara (Karcz), Warsztat pisarski 
Piotra Skargi – retoryczne ukształtowanie wybranych pism polemicz-
nych królewskiego kaznodziei; Promotor: dr hab. Piotr Borek, prof. 
UP; Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

8 XI odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Roku Wiary na Wydziale 
Teologii KUL. W uroczystości uczestniczył ks. abp Celestino Mi-
gliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się mszą 
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świętą w Kościele Akademickim KUL, następnie Ksiądz Nuncjusz 
spotkał się ze studentami i pracownikami Wydziału Teologii.

8 XI Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL zorganizowała kon-
ferencję: „Krytyka kerygmatyczna – doświadczenia, re-wizje, per-
spektywy”.

9 XI Katedra Historii Bizancjum KUL, Katedra Historii Kościoła w Sta-
rożytności Chrześcijańskiej KUL oraz Zakład Historii Starożytnej 
UMCS zorganizowali ogólnopolską konferencję pt. „Antyczna 
i bizantyńska sztuka kulinarna”.

9 XI zmarł prof. JERZY STARNAWSKI. Wybitny historyk literatury 
polskiej i polsko-łacińskiej zwłaszcza epoki Renesansu, związany 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w latach 1950-1964. Należał 
do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego 
KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzy-
stwa Filologicznego, Polskiej Akademii Umiejętności. Był aktyw-
ny do końca swoich dni, życzliwy dla ludzi i ofiarnie służący swą 
ogromną erudycją. 

Zmarł w Łodzi w wieku 90 lat. Msza św. żałobna została odpra-
wiona 17 listopada w Kościele Akademickim KUL, zmarły został 
pogrzebany na cmentarzu przy ul. Lipowej.

9–11 XI Katedra Filozofii Boga, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 
oraz Koło Filozoficzne Studentów KUL zorganizowali XXIV Ogól-
nopolskie Sympozjum Arystotelesowskie pt. „Główne pojęcia filozofii 
Arystotelesa”. Sympozjum odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą.

10 XI odbyła się premiera spektaklu „Prawdziwa historia człowieka z La 
Manchy” Teatru ITP., opartego na motywach „Don Kichota” Cervan-
tesa. Spektakl jest opowieścią o potrzebie posiadania i realizowania 
marzeń; o tym, że warto i należy sprzeciwić się światu, który każ-
dego dnia obdziera człowieka z jego ideałów nakazując mu podążać 
wygodną (szeroką) drogą (często prowadzącą na zatracenie).

12 XI–15 XI Mary Lynne Donohue (J.D.), adwokat z Wisconsin, wygłosiła cykl 
wykładów z zakresu prawa amerykańskiego pt. „Administrative 
law”.

13 XI Studenci II roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości KUL 
zorganizowali konferencję „Od kloszarda do miliarda. Instrumenty 
finansowe oraz źródła finansowania”. Konferencja miała zapoznać 
uczestników z praktycznymi sposobami radzenia sobie z problemami 
finansowymi, jak również inteligentnego pomnażania posiadanego 
majątku.

13 XI Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Politologii KUL 
przy współpracy z Fundacją Rozwoju KUL zorganizowali semi-
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narium naukowe „Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: 
proeuropejska perspektywa?” 

14 XI odbyło się sympozjum „Duszpasterstwo rodzin jako działalność 
pastoralna” zorganiowane przez Katedrę Duszpasterstwa Rodzin 
KUL.

14 XI na KUL odbyły się Językowe Targi Pracy. Nowa inicjatywa Biura 
Karier KUL jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie praco-
dawców osobami posługującymi się językami obcymi.

do 15 XI czynna była wystawa fotografii „Krym – półwysep na styku kultur”, 
będącej relacją z objazdu naukowego studentów Instytutu Filologii 
Słowiańskiej na Półwysep Krymski w maju 2012 r. 

15 XI Wydział Filozofii obchodził Święto Patronalne, które odbywa się 
w liturgiczne wspomnienie św. Alberta Wielkiego. Tematem prze-
wodnim tegorocznego święta była kilkudziesięcioletnia współpraca 
filozofów KUL ze środowiskiem filozofów ATK/UKSW. Podczas 
uroczystego posiedzenia Rady Wydziału oprócz promocji doktor-
skich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego, Rektor wręczył 
wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Uniwersitatis filozofom 
z UKSW – prof. Mieczysławowi Gogaczowi, ks. prof. Edmundowi 
Morawcowi i ks. prof. Mieczysławowi Lubańskiemu.

15 XI odbyło się sympozjum naukowe „Wiara owocująca miłosierdziem”. 
Mszy św. otwierającej spotkanie przewodniczył abp Stanisław Bu-
dzik, natomiast prelekcje wygłosili: ks. dr Piotr Pawlukiewicz, ks. 
dr hab. Dariusz Dziadosz i red. Ewa Czaczkowska.

15 XI Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Instytut Europy Środkowo-
-Wschodniej, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju 
KUL zaorganizowali seminarium naukowe „Europejska integracja 
gospodarcza i konwergencja”.

15 XI Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wspólnie z Instytut Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Centrum Wolontariatu 
zorganizowali spotkanie pt. „Integracja w globalnej wiosce. Obraz 
cudzoziemców w mediach słowackich i czeskich”.

15 XI studenci II roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości KUL zor-
ganizowali spotkanie z licealistami w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, pod patronatem organizacji Forum Młodych 
LEWIATAN.

15 XI–16 XI Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz Katedra 
Teorii Poznania KUL zorganizowali konferencję „Komunikacja 
i mindreading. Badania porównawcze ludzi i zwierząt”. Tematyka 
konferencji obejmowała prezentację i dyskusję na temat wyników 
badań porównawczych zdolności poznawczych człowieka i zwierząt. 
W programie sympozjum uwzględnione zostały dwa główne profile 
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badawcze: język i komunikacja (zdolności: językowe, do nabywa-
nia języka, komunikacyjne) oraz mindreading (zdolność rozumie-
nia perspektywy, zdolność do czytania wyrazów twarzy u ludzi 
i zwierząt, zdolność do tworzenia meta-reprezentacji, świadomość 
i samoświadomość, formy reifikacji, posiadanie treści mentalnych).

16 XI–17 XI Specjalizacja Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej i Kateche-
tyki KUL była gospodarzem XXXIII Ogólnopolskiego Sympozjum 
Katechetycznego pt. „Catechetica Porta Fidei”.

16 XI–18 XI Rada Doktorantów KUL zorganizowała II Ogólnopolską Konferen-
cję Doktorantów, której celem była integracja środowisk młodych 
naukowców. Do wspólnej dyskusji zaproszeni zostali wszyscy dok-
toranci, którzy chcieli podzielić się wynikami swoich badań oraz 
czerpać z doświadczenia innych.

16 XI w 86. roku życia i 60. roku kapłaństwa, zmarł ks. prof. Józef Ku-
dasiewicz, wybitny biblista, wieloletni pracownik Instytutu Nauk 
Biblijnych. 

Urodził się 23 lipca 1926 r. w Kijach k. Pińczowa (woj. świę-
tokrzyskie). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952. W 1952 r. 
rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL, uwieńczone 
stopniem doktora teologii w 1957 r. W latach 1958-1961 studiował 
w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat 
nauk biblijnych (1959 r.) oraz candidatus ad doctoratum (1960 r.). 
Był tam m.in. świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II 
przez Jana XXIII.

Po powrocie do Polski (1961) został zatrudniony na KUL i w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Kielcach. Habilitował się z teo-
logii św. Łukasza (Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa) 
w 1971 r. 

Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r. Tytuł profesora nad-
zwyczajnego w 1979, profesora zwyczajnego w 10989. Do 2001 r. 
pracował w Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL.

Pod kierunkiem ks. prof. Kudasiewicza powstało 240 prac magi-
sterskich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. Głównym przedmiotem 
jego badań były ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, 
literackim i teologicznym. Jego dorobek naukowy jest ogromny.

Pogrzeb odbył się 21 listopada – msza św. żałobna pod przewodnic-
twem bpa Kazimierza Ryczana w Bazylice Katedralnej w Kielcach, 
uroczystości pogrzebowe w kościele parafialnym w Kijach.

17 XI zmarł ks. prof. Henryk Wójtowicz, znawca greckiego eposu i pism 
Ojców Kościoła, emerytowany profesor Instytutu Filologii Klasycznej 
KUL. Miał 84 lata.
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Ks. Henryk Wójtowicz urodził się 16 sierpnia 1928 roku w Janusz-
nie koło Pionek. W latach 1955-1960 studiował filologię klasyczną 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na Wydziale Nauk Hu-
manistycznych KUL pracował w latach 1961-2002. Był wieloletnim 
kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej (Łacińskiej), a w latach 
1993-1998 kierownikiem Sekcji Filologii Klasycznej. 

Przez wiele lat przewodniczył Sekcji Filologicznej przy Komisji 
Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej oraz Komisji Badań nad 
Antykiem Chrześcijańskim. Należał do Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa 
Filologicznego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 listopada w kościele N.M.P. 
Królowej Polski w Pionkach k. Radomia.

19 XI w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie odbyło 
się spotkanie autorskie z abp. Wacławem Depo, autorem książki 

„Blask Wiary w Chrystusie” wydanej przez Wydawnictwo KUL. 
Spotkanie transmitowane było prze Telewizję Internetową Niedziela.

19 XI Koło Studentów Socjologii KUL zorganizowało X edycję konferen-
cji „Socjolog na rynku pracy – absolwent socjologii na walizkach”. 
Konferencja była poświęcona pracy zawodowej podejmowanej przez 
absolwentów studiów socjologicznych, ocenie ich szans zawodowych 
i stawianym wobec nich wymaganiom, a także metodom nabywania 
odpowiednich kompetencji w toku studiów.

19–20 XI odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Znaczenie religii we 
współczesnej polonistyce szkolnej”, zorganizowana przez Katedrę 
Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. Podczas sesji konfe-
rencyjnych szukano odpowiedzi na pytania: Jak interpretować teksty 
religijne w szkole? W jaki sposób mówić o wartościach religijnych 
na lekcjach języka polskiego, by unikać pokusy ideologizacji? Jakie 
teksty kultury o charakterze religijnym wykorzystywać jako kon-
teksty dla rozważań o literaturze?

20 XI Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Wydziału 
Teologii KUL zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową 

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nowe szanse 
– nowe wyzwania”.

20 XI Katedra Logiki zorganizowała IV Jesienną Konferencję „Logika 
w teologii”. Konferencja obejmowała dwa główne zagadnienia: 
problem użyteczności logiki (w szczególności logik nieklasycznych) 
do analizy rozumowań przeprowadzanych na gruncie teologii oraz 
kwestie metodologicznych podstaw i założeń teologii, a także stoso-
wania narzędzi (i pojęć) logicznych w dociekaniach teologicznych.
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20 XI z okazji XXVII rocznicy śmierci Księdza Wojciecha Danielskiego, 
Ruch „Światło-Życie” oraz Instytut Liturgiki i Homiletyki zor-
ganizowali okolicznościową mszę świętą i czuwanie w Kościele 
Akademickim KUL.

20–22 XI na KUL odbył się XV Kiermasz Wydawców Katolickich.
20–22 XI Mary Lynne Donohue (J.D.), adwokat z Wisconsin, wygłosiła cykl 

wykładów z zakresu prawa amerykańskiego pt. „Administrative 
law”.

21 XI Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Koło 
Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Związek Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowali spotkanie z Leszkiem 
Żebrowskim pt. „Tylko NSZ miał rację?”

22 XI w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II referat pt. „Religia w kontekście postmodernizmu” wygłosił ks. 
prof. Jan Sochoń (UKSW), wieloletni kierownik Katedry Filozofii 
Boga i Religii, a obecnie Katedry Filozofii Kultury. Organizatorem 
spotkania był Instytut Jana Pawła II KUL.

22 XI dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL wygłosił wykład otwarty „Ja-
kiego koloru jest wiatr? I inne zagadki klasy bez tablicy (wyzwania 
i rozwiązania w edukacji osób niewidomych)”.

22 XI odbyła się konferencja naukowa „Audyt zewnętrzny sprawozdania 
finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa” zorganizowana przez 
Katedrę Rachunkowości i Katedrę Bankowości. Celem konferencji 
było przybliżenie przedsiębiorcom z sektora MŚP istoty audytu 
zewnętrznego oraz jego roli w budowaniu wiarygodności i dobrego 
wizerunku przedsiębiorstwa na rynku.

23 XI Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz 
Instytut na rzecz Państwa Prawa zorganizowali seminarium otwarte 
poświęcone wyrokowi z 30.10.2012 r. Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu w sprawie P. and S. v. Poland (Application 
no. 57375/08, tzw. sprawa „Agaty”). Do udziału w seminarium 
zaproszeni zostali m.in.: prof. Krzysztof Wiak (prodziekan WPP-
KiA), dr Olgierd Pankiewicz (adwokat, Wrocław), dr Małgorzata 
Wąsek-Wiaderek (KUL), dr Tomasz Sieniow (KUL, Instytut na 
rzecz Państwa Prawa), ks. Krzysztof Podstawka.

27 XI wykłady, warsztaty, możliwość zwiedzania Uniwersytetu, spo-
tkania z wykładowcami i studentami przygotowali organizatorzy 
Dnia Otwartego KUL. Uczniowie szkół średnich mogli zapoznać 
się z ofertą studiów prowadzonych na naszej Uczelni. Dni otwarte 
odbyły się także na wydziałach zamiejscowych KUL w Tomaszowie 
Lubelskim i Stalowej Woli. Ci, którzy odwiedzili naszą Uczelnię 
mieli szansę dowiedzieć się jak w pełni wykorzystać czas studiów, 
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jak się uczyć by się nauczyć, jak zmotywować się do działania, 
poznać etosy i wierzenia Tajwanu, dowiedzieć się jakie są granice 
ludzkiego poznania.

28 XI Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL, Zarząd Okręgu Świato-
wego Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Koło Naukowe Historyków 
Studentów KUL oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej 
Vade Mecum zorganizowali sesję pt. „Nieznane karty lubelskiego 
podziemia”.

28 XI odbyła się konferencja pt. „Autorytet i edukacja” zorganizowana 
przez Katedrę Etyki. Konferencję kończył panel dyskusyjny: „Jak 
być autorytetem we współczesnej szkole?”, prowadzony przez ks. 
prof. Andrzeja Szostka.

28 XI–29 XI Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedra Filozofii Społecznej 
oraz Katedra Makrostruktur i Ruchów Społecznych zorganizowali 
piątą edycję konferencji „Studia nad wiedzą: Wiedza a instytucjo-
nalizacja nieodpowiedzialności”.

28 XI–30 XI odbyły się wykłady prof. Jeroena Van Den Hovena z cyklu Social 
Responsibility and Science in Innovation Economy, nt. „Responsible 
Innovation, Value Sensitive Design and Information Technology”.

29 XI odbyło się spotkanie autorskie z Xavierem Rosonem, hiszpańskim 
adwokatem z Barcelony, zafascynowanym Polską, jej kulturą i hi-
storią, a szczególnie Lublinem i promocja jego książki „Brama 
Grodzka”. 

29 XI odbyły się Zaduszki Emigracyjne Pamięci Prof. Małgorzaty Kitow-
skiej-Łysiak zorganizowane przez Katedrę Literatury Współczesnej 
Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedrę Komparatystyki Artystycznej 
Instytutu Historii Sztuki.

29 XI po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie prof. Jacek Woź-
niakowski, wieloletni wykładowca Instytutu Historii Sztuki KUL, 
człowiek ogromnej wiedzy i kultury, wybitny erudyta, znakomity 
pisarz i eseista. Założyciel „Znaku”, publicysta „Tygodnika Po-
wszechnego”, pierwszy Prezydent Krakowa w III RP.

Urodził się 23 kwietnia 1920 r. w Biórkowie Wielkim w ziemi 
proszowskiej. Był współtwórcą i kierownikiem Katedry Historii 
Sztuki Nowoczesnej (1974-1981). Twórcą i kierownikiem Katedry 
Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych (1981-1990). Kierow-
nikiem Sekcji Historii Sztuki (1975-1980). Z wykształcenia filolog 
polski i filozof, z zamiłowania krytyk i historyk sztuki. Wybitny 
badacz i znawca sztuki romantyzmu, zwłaszcza malarstwa i zwią-
zanych z nim teorii. 

Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany od 1953 r. Na-
leżał do licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych 
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oraz stowarzyszeń twórczych, m.in.: Związku Literatów Polskich, 
Polskiego PEN-Clubu, AICA, był współzałożycielem Towarzy-
stwa Kursów Naukowych, członkiem czynnym Polskiej Akademii 
Umiejętności PAU, Papieskiej Rady Kultury, Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej w Lublinie, prezesem Fundacji Kościelskich, 
wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu UNESCO, przewodni-
czącym Rady Fundatorów Międzynarodowego Centrum Kultury 
w Krakowie, współzałożycielem Fundacji Judaica, a także człon-
kiem i założycielem Klubów Inteligencji Katolickiej w Krakowie 
i Warszawie.

Był doktorem honoris causa Katholieke Universiteit w Leuven 
(Belgia), dwukrotnie Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej.

Był wybitnym humanistą, cenionym jako dydaktyk, wychowawcą 
kilku pokoleń polskich historyków sztuki, człowiekiem prawym, 
niezwykłej wrażliwości i wielkiego serca. Autorytetem.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 8 grudnia w kościele 
Sióstr Wizytek w Warszawie, pogrzeb odbył się na cmentarzu 
w Laskach

29–30 XI Instytut Teologii Duchowości zorganizował ogólnopolskie sympo-
zjum „Moc proroctwa” w ramach XXXVII Dni Duchowości. 

30 XI prof. Wojciech Kaczmarek wygłosił wykład otwarty „Metodologia 
badań nad scenicznym tekstem kultury”.


