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100 LAT DEO ET PATRIAE

Dzisiaj, w tym zupełnie wyjątkowym roku narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, chcę złożyć najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu dla całej społeczności KUL-u.
Gratuluję – mówił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda do zgromadzonych w Auli Stefana
Kardynała Wyszyńskiego na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 – władzom, wykładowcom, pracownikom, absolwentom, studentom i przyjaciołom tej wszechnicy. To wspaniałe święto
Państwa Alma Mater, która w ciągu minionego wieku położyła olbrzymie zasługi dla Polski i Kościoła,
pełniąc służbę Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.
Jako Prezydent Rzeczypospolitej w imieniu całego narodu z serca dziękuję za wszystkie lata pracy intelektualnej, dydaktycznej i formacyjnej. Dziękuję za trud kształcenia, prowadzenia badań naukowych,
także za wysiłki organizacyjne niezbędne do dobrego funkcjonowania uczelni. Dziękuję wszystkim, którzy przez minione sto lat współtworzyli tę społeczność. Dziękuję każdemu z Państwa tu dziś obecnych,
na co dzień kontynuujących to wielkie dzieło poprzedników.

fot. Michał Młodzikowski

Szanowni Państwo,
Rzeczpospolita Polska i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ojczyzna i Alma Mater, niepodległość i służba
– to słowa, które przewijają się przez większość artykułów wypełniających bieżący numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Po 100 latach od epokowego wydarzenia w dziejach Polski i po 100 latach od wizjonerskiej inicjatywy utworzenia uniwersytetu o profilu katolickim wracamy do przeszłości, przeżywamy i świętujemy obydwie rocznice, a także
zastanawiamy się nad przyszłością. Wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Niepodległej i którzy ją
budowali, wspominamy także światłych, odważnych i niezłomnych ludzi zasłużonych dla KUL. Piszemy o jubileuszowych obchodach. To dominująca tematyka numeru.
W tym roku ostatni numer „Przeglądu Uniwersyteckiego” ukazuje się wyjątkowo na początku grudnia, oczywiście
na okoliczność 100. rocznicy powstania KUL, obchodzonej 8 grudnia, dlatego też list Rektora KUL na Boże Narodzenie
będą Państwo mogli przeczytać w numerze styczniowo-lutowym roku 2019.
U progu adwentowego czasu roku 2018 przekazuję zaś Państwu serdeczne życzenia. Składam je rokrocznie słowami ważnych postaci związanych z naszą Uczelnią. Tym razem sięgam po myśl bł. ks. Jerzego Popiełuszki, uczestnika
Studium Pastoralnego na Wydziale Teologii KUL, jednego z – przygotowanego na rok podwójnego jubileuszu – pocztu
nauczycieli wolności naszej Alma Mater: „[Maryja] najbardziej oczekiwała Chrystusa, bo oczekiwała Go jako matka,
a nikt bardziej nie potrafi czekać na dziecko jak matka. Ona też nam pomaga czekać na Boże Narodzenie i Ją prosimy,
aby święta w naszych rodzinach były przeżyte w duchu chrześcijańskiej miłości, przebaczeniu i radości”.
dr Marzena Krupa
redaktor naczelna
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Orszak rektorski
w drodze do kościoła
akademickiego KUL

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Ad multos annos
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w jubileuszowym
roku 100-lecia KUL wybrzmiała licznymi gratulacjami,
podziękowaniami i życzeniami.
Msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski
Orszak rektorski z pocztem sztandarowym na czele i gośćmi uroczystości – rektorami przybyłymi na zaplanowane na dzień następny posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich idzie tradycyjną trasą z salonów
rektorskich przez dziedziniec do kościoła akademickiego. Przed tablicą wmurowaną we fronton kościoła w 20-lecie
wznowienia działalności Uczelni, upamiętniającą profesorów oraz studentów poległych i pomordowanych w czasie
II wojny światowej Rektor KUL składa wiązankę kwiatów. Chwilę później do kościoła wchodzi procesja, którą zamyka
główny celebrans uroczystej Eucharystii Prymas Polski abp Wojciech Polak. Wejściu towarzyszy pieśń Bóg nad swym
ludem, powszechnie tytułowana słowami refrenu Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, autorstwa ks. Wiesława Kądzieli.
Zgromadzonych wita wielki kanclerz KUL abp Stanisław Budzik. Przypomina o jubileuszu Polski i Uniwersytetu w kontekście służby: Syna Człowieczego, który przyszedł, by służyć, i Uczelni, która powstała, by służyć ojczyźnie. Msza św.
na początek obchodów inauguracji – to wyraz dziękczynienia złożonego Bogu i ludziom „za – jak mówi – to wielkie
dzieło, które wchodzi w kolejne 100-lecie istnienia”. Motyw służby pojawia się także w liturgii słowa. I staje się tematem homilii prymasa Polski. Uniwersalna wymowa służby i odniesienia do uniwersyteckich realiów. Treść, która
znamiennie brzmi, zbiegając się z wyznaczonymi na ten dzień wyborami samorządowymi. Na koniec homilii życzenia
dla Uniwersytetu: wytrwałości, roztropności, odwagi, wielkoduszności, współdziałania, „pogłębionego wciąż zrozumienia nawzajem siebie, wręcz cierpliwego wsłuchiwania się w oczekiwania i nadzieje drugich, współodczuwania
i tej wzajemnej wrażliwości, która w trudnych chwilach objawi się zawsze solidarnym trwaniem i pomocą, a w radościach pozwoli zaczerpnąć głęboki oddech przed dalszą wspólną drogą”. Dalej podziękowania Rektora KUL za wspólną
modlitwę, zwłaszcza prymasowi Polski, którego obecność – jak zaznacza – jest znakiem więzi Uniwersytetu z Kościołem i episkopatem. Za wspólnotę wiary i modlitwy podziękowania składa także abp W. Polak; przypomina również
o swoich obecnościach na KUL: podczas ubiegłorocznego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski, z rekolekcjami
wielkanocnymi 2018 i na tegorocznej inauguracji roku akademickiego. Przywołuje również myśl Jana Pawła II na zakończenie obchodów Roku Jubileuszowego 2000, by patrzeć nie na drogę, która za nami, lecz na tę, która nas czeka.
Na wyjście pieśń ofiarowania patronowi Uniwersytetu – Najświętszemu Sercu Jezusa.
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Uroczystość inauguracji
z wykładem
prezydenta Polski
W tym roku gala inaugurująca nowy rok
akademicki przebiega w szczególnej atmosferze, z wyjątkowymi gośćmi. W pierwszym
rzędzie Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prezydent Polski Andrzej Duda, powitany
owacjami na stojąco. Obok ambasador Królestwa Belgii w Polsce Luc Jacobs, wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek, Prymas Polski
abp Wojciech Polak, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller, wielki
kanclerz KUL abp Stanisław Budzik. W następnych rzędach liczni goście reprezentujący świat polityki, nauki, kultury, biznesu,
mediów...
Uroczystość rozpoczyna Chór KUL pod dyrekcją dra hab. Grzegorza Pecki. Słowa hymnu państwowego podejmują uczestnicy jubileuszowych obchodów. Witając ich, Rektor
KUL otwiera okolicznościowe przemówienie,
syntetycznie ukazujące 100 minionych lat historii KUL; historii nierzadko trudnej, lecz zarazem świetlanej, godnie i znacząco wpisującej się w historię najnowszą niepodległej
ojczyzny. Ten wątek przemówienia uzupełnia
refleksja dotycząca wyzwań stojących przed
Uniwersytetem w związku z nową ustawą
o szkolnictwie wyższym i nauce, a także rys
sprawozdawczy dotyczący roku akademickiego 2017/2018, głównie w odniesieniu do
obchodów 100. rocznicy założenia Uczelni.
Rektor nawiązuje do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowieniu roku
2018 Rokiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i do listu Konferencji Episkopatu Polski – dokumentów z uznaniem podsumowujących znaczenie działalności Uczelni w zamykającym się 100-leciu.
Mówi też o wdzięczności, którą przedstawiciele uniwersyteckiej wspólnoty wyrazili
Bogu w czasie pielgrzymki do Rzymu, gdzie
spotkali się – modlitewnie lub osobiście –
z 3 kolejnymi następcami św. Piotra: Janem
Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem.
Podziękowania i życzenia przekazane naszej
Uczelni przez papieża podczas kwietniowej
audiencji generalnej Jego Magnificencja
dedykuje całej społeczności KUL na nowy,
101. rok akademicki.
Istotny punkt programu – to immatrykulacja przedstawicieli studentów i doktorantów. Jest ich – odpowiednio – 19 i 5,
wskazanych przez wszystkie wydziały i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Immatrykulacja przedstawicieli studentów

Pasowania dokonuje Jego Magnificencja, indeksy wręcza prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL.
Studentów, szczególnie pierwszego roku, wita przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów Tomasz Zarębski, który odwołuje się także do spuścizny ks. Karola Wojtyły, traktowanej jako testament
przez kolejne pokolenia na KUL, i do dewizy
Uczelni.
Po hymnie Gaude Mater Polonia rozpoczyna się kolejna część uroczystości, ze
szczególnym udziałem prezydenta Andrzeja
Dudy. Wręcza on odznaczenia państwowe,
które z jego rąk mają zaszczyt przyjąć: prof.
dr hab. Piotr Gutowski (kierownik Katedry
Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
w Instytucie Filozofii), dr hab. Grzegorz Pecka (kierownik Katedry Dydaktyki Muzycznej w Instytucie Muzykologii) – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; prof. dr
hab. Stanisława Steuden (kierownik Katedry
Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
w Instytucie Nauk Biblijnych), prof. dr hab.
Stanisław Wójcik (kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych) – Złoty Krzyż Zasługi; Barbara Skoczyńska (wieloletni kierownik Poradni
Zdrowia KUL), dr hab. Krzysztof Mielcarek,
prof. KUL (kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich w Instytucie Nauk
Biblijnych), dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
(kierownik Katedry Psychologii Społecznej
i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii) – Srebrny Krzyż Zasługi; dr hab. Maciej
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Jońca, prof. KUL (kierownik Katedry Prawa
Rzymskiego w Instytucie Prawa) – Brązowy
Krzyż Zasługi.
Prezydent RP wygłasza następnie wykład zatytułowany „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości”.
Przed wskazaniem wybranych tytułowych
wyzwań nawiązuje do genezy państwowości polskiej, rodzącej się przed 100 laty w Lublinie właśnie, i do zawiązanej tu
przed bez mała 450 laty unii polsko-litewskiej; do początków Uczelni i do jej pierwszoplanowej roli w nauce czasów komunizmu; do dziedzictwa jej wybitnego profesora, a dziś świętego – Jana Pawła II i do pracy
badawczej prof. Jerzego Kłoczowskiego nad
wpływem chrześcijaństwa na kulturę i tożsamość narodów zamieszkujących Europę
Środkowo-Wschodnią. Składa też gratulacje
z okazji 100 lat Uniwersytetu oraz dziękuje
za pracę naukową, dydaktyczną i formacyjną. Po wykładzie wręcza zaś Rektorowi KUL
flagę państwową – „znak polskiej tożsamości, dumy i jedności. Wyraża ona – jak mówi
– nasze przekonanie, że Jeszcze Polska nie
zginęła, że Ojczyzna nasza zawsze wyjdzie
zwycięsko spośród wszystkich wyzwań, aby
rozwijać się i mieć pomyślną przyszłość –
a my jesteśmy gotowi poświęcić dla jej dobra wszystkie nasze siły. Eksponujcie Państwo tę flagę w poczuciu obywatelskiego
spełnienia, jako manifestację patriotycznej
służby, jako symbol wspaniałego dorobku
tego uniwersytetu i całej naszej niepodległej Ojczyzny”.
W czasie uroczystości Rektor KUL wręcza też Medal 100-lecia KUL – otrzymują
go prezydent Andrzej Duda i prymas Wojciech Polak.
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Odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (w pierwszym rzędzie, od lewej): prof. Stanisław Wójcik, Barbara Skoczyńska,
prof. Stanisława Steuden, dr hab. Grzegorz Pecka, (w drugim rzędzie, od lewej) ks. prof. Stefan Szymik, dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL,
dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL, dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, prof. Piotr Gutowski

Kolejna część inauguracji ma związek z Laurem Uniwersyteckim – Nagrodą
im. ks. Idziego Radziszewskiego. W tym roku tą naukową nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowe o znaczeniu ogólnokulturowym i międzynarodowym, ustanowioną i po raz pierwszy przyznaną w roku 2017, wyróżnieni zostali: ks. prof. dr
hab. Stanisław Janeczek (kierownik Katedry Historii Filozofii w Polsce w Instytucie
Filozofii) – nagroda I stopnia – „za stworzenie, koncepcyjne opracowanie i redagowanie serii wydawniczej kompendiów
do dyscyplin filozoficznych Dydaktyka
Filozofii (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 – ),
która prezentuje najwyższą wartość naukową i buduje trwałą płaszczyznę współpracy między uczonymi reprezentującymi różne środowiska i poglądy na świat”;
Prymas Polski abp Wojciech Polak otrzymuje Medal 100-lecia KUL

Laureaci Lauru
Uniwersyteckiego
– Nagrody
im. ks. Idziego
Radziszewskiego:
ks. prof. Stanisław
Janeczek, dr hab. Piotr
Chlebowski
i dr hab. Agata
Błachnio, prof. KUL
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Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod dyrekcją Grzegorza Nowaka i pianista Szymon Nehring – wykonawcy jubileuszowego koncertu

dr hab. Piotr Chlebowski (Ośrodek Badań
nad Twórczością Cypriana Norwida) – nagroda II stopnia – „za wybitne osiągnięcia naukowe, w tym kierownictwo dwoma
grantami i główne wykonawstwo w trzech
grantach, wpisujące się w nurt współczesnej polskiej humanistyki, mające na celu
upowszechnianie dziedzictwa narodowego
i promocję polskiej literatury oraz wiedzy
o niej w świecie poprzez krzewienie twórczości chrześcijańskiego polskiego poety –
Cypriana Norwida”; dr hab. Agata Błachnio,
prof. KUL (kierownik Katedry Psychologii
Emocji i Motywacji w Instytucie Psychologii) – nagroda III stopnia – „za wybitne osiągnięcia badawcze w roku 2017 w zakresie
społeczno-psychologicznych uwarunkowań
korzystania z nowoczesnych środków komunikacji, zrealizowane wraz z międzynarodowym zespołem badawczym, oraz opublikowanie ich wyników w cyklu artykułów
w pięciu wysoko punktowanych czasopismach naukowych posiadających znaczący współczynnik wpływu, indeksowanych
w bazie Journal Citation Reports”.
Na uroczystość inauguracji w 100. rocznicę powstania KUL przybyło wielu gości, ci zaś, którym obowiązki uniemożliwiły
obecność, nadesłali depesze gratulacyjne.
Za wszystkie, od władz państwowych, kościelnych, uniwersyteckich, dziękuje Ksiądz
Rektor. Osobiście gratulacje i życzenia mają
okazję wyrazić przedstawiciele środowiska
akademickiego. Pierwszy z nich, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt: wielkość
państwa zależy od wielkości kultury, nauki,
od sposobu kształcenia przyszłych elit; KUL,
który rozwijał się wraz z niepodległą Polską,

jest ważnym elementem naukowej Polski,
współtworzącym jej wielkość. Nawiązując
do przemówienia Rektora KUL, akcentuje,
że obawy o marginalizację uniwersytetów
regionalnych są niepotrzebne, bo w dyskusjach prowadzonych przez KRASP w odniesieniu do nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym podkreśla się, że rola tych uczelni
jest ogromna, i przykłada się wagę do ich
rozwoju. 100-lecie KUL – mówi – to dobry
początek dla Uniwersytetu cenionego w Polsce i na arenie międzynarodowej, wspaniale wypełniającego swoją misję. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak podkreśla
ważną rolę KUL w historii Polski i życzy kolejnego udanego 100-lecia. W imieniu KRUP
wręcza Rektorowi KUL okolicznościowy dyplom. A jako rektor najstarszego polskiego
uniwersytetu zaznacza, że nasze uczelnie łączy postać Jana Pawła II. I w dowód tej więzi przekazuje naszej Uczelni dar w postaci
3 dokumentów z archiwum UJ związanych
z ks. Karolem Wojtyłą: dyplom ukończenia
studiów, własnoręcznie pisany przez niego
życiorys przed otwarciem przewodu habilitacyjnego i dyplom doktora honoris causa UJ.
O starotestamentalnej genezie jubileuszy
mówi wielki kanclerz KUL abp Stanisław
Budzik, podkreślając, że jubileusz Uniwersytetu ma przynieść duchowe owoce. Przywołuje uroczystość 50-lecia KUL z 1968 r.,
kiedy to pośród zaproszonych na KUL osobistości przybyli prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i metropolita krakowski
kard. Karol Wojtyła. Prymas Tysiąclecia zapewnił wtedy, że episkopat będzie wspierał Uczelnię, której w 100-lecie jej istnienia
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uczestnicy ówczesnego jubileuszu błogosławić będą z nieba. Zawieszone w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego portrety obydwu świętych kapłanów związanych z KUL
towarzyszą – jak zauważa wielki kanclerz –
uroczystej inauguracji, zaświadczając niejako o ich duchowej obecności. Po podziękowaniu za wszystkie życzenia wypowiedziane
podczas uroczystości dodaje: niech płonie to
ognisko kultury narodowej, inspirowane najcenniejszymi wartościami ewangelicznymi,
niech służy prawdzie zaślubionej z miłością
– jak mawiał prymas Wyszyński.
Za zaszczytną obecność wszystkim obecnym dziękuje Rektor KUL. Na zakończenie
gali goście, pracownicy i studenci naszej
Alma Mater, wyrażając radosną atmosferę
święta, włączają się w śpiew studenckiej pieśni Gaudeamus igitur, tradycyjnie wieńczącej uroczystość inauguracji roku akademickiego na KUL.

Koncert z udziałem
Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej
Akademickie święto inauguracji roku
2018/2019 dopełnia koncert w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Koncert fortepianowy a-moll, op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego wykonują Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
i pianista Szymon Nehring, dyryguje Grzegorz Nowak; Missa brevis Krzysztofa Pendereckiego – Polski Chór Kameralny, dyryguje
Jan Łukaszewski; Beatus vir Henryka Mikołaja Góreckiego – baryton Mariusz Godlewski,
Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej i Polski Chór Kameralny, dyryguje
Grzegorz Nowak.
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ABP WOJCIECH POLAK
Prymas Polski

Homilia wygłoszona
podczas Mszy św. sprawowanej
z okazji inauguracji
nowego roku akademickiego
Arcybiskupie Stanisławie, Pasterzu Kościoła Lubelskiego,
Wielki Kanclerzu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Drodzy Współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Kardynałowie, Arcybiskupi, Biskupi i Prezbiterzy,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Wysoki Senacie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Z

godzimy się pewnie wszyscy, że istnieje zasadnicza różnica między tymi, którzy – jak przypomniał dziś w Ewangelii uczniom
Jezus – w swym życiu i postępowaniu dają innym odczuć swą władzę czy siłę, a tymi, którzy także poprzez sprawowaną władzę, innym
służą. Przywołana i ukazana w dzisiejszej Ewangelii różnica, oprócz
subiektywnych cech czy postaw, zasadza się niewątpliwie na zasadniczo odmiennym pojmowaniu ludzkiego życia i określających go
aspiracji i celów. Pierwszy ze sposobów może nawet doceniać i pewnie niewątpliwie docenia przyrodzone zdolności czy przywódcze
cechy, same w sobie przecież pożądane dla kierowania innymi czy
przewodzenia innym. Nie ma w nim jednak tak naprawdę miejsca na
odniesienie do drugich. Wszystko tutaj zdaje się być jakoś skupione
na sobie, skoncentrowane na tym, co swoje i własne. Może ten typ
myślenia najlepiej wyrażają dziś Jakub i Jan, którzy zaskakują Jezusa swoim żądaniem: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to,
o co Cię poprosimy. Żądanie uczniów brzmi nawet zadziwiająco prosto. Brak w nim jakiejkolwiek finezji. Ujawnia się natomiast wszystko
to, co – jak widzimy w dalszym ciągu dzisiejszej Ewangelii – wzbudzi
słuszne oburzenie pozostałych uczniów. Jak można, nie oglądając się
na innych, zabiegać jedynie o swój własny interes? Czy do głosu dochodzi wówczas ludzka pycha czy też przekonanie, że jeśli się o siebie nie upomnimy, nic nam nie przypadnie ostatecznie w udziale?
Czy takie stawianie sprawy automatycznie nie podzieli, nie skłóci,
nie poróżni ich między sobą? Powoduje przecież, że są ci, którzy coś
już dostali, nawet jeśli dopiero w zapowiedzi, i ci, którzy zostali czegoś pozbawieni, bo może w czas nie upomnieli się o swoje. A może
to tylko pewne pomylenie pojęć. Zauważmy, że Jezus arbitralnie nie
odrzuca prośby uczniów. Nie uważa jej chyba jedynie za cyniczne
wykorzystanie samego przywileju bycia Jego uczniem. Wskazuje natomiast, że niestosowność tej prośby wiąże się nade wszystko z brakiem poznania tego wszystkiego, o co Mu tak naprawdę chodzi i do
czego powołał swych uczniów, a oni – jak zanotują Ewangelie – zostawiwszy wszystko, poszli za Nim. Z trudnością przebija się przez ich

niezrozumienie. Nie odpuszcza jednak i usiłuje im jeszcze raz wyjaśnić, że przywilej udziału w Jego własnym losie i przeznaczeniu, który
w końcu wszystkim z nich przecież przypadnie w udziale, wiązał się
będzie z oddaniem życia, z dosłowną utratą tego, co swoje, co własne, z męczeństwem i śmiercią, i tylko w ten właśnie sposób zaprowadzi ich kiedyś do udziału w Jego chwale. Nie ma gotowych recept,
aby przyjąć taką logikę. Jedno jest natomiast pewne. Będąc z Nim,
mogą się jej jeszcze choć trochę nauczyć, biorąc – jak im mówił –
wzór czy przykład z Syna Człowieczego, który nie przyszedł po to,
aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Drodzy Moi!

Jeśli więc dobrze odczytuję tę dzisiejszą Ewangelię, którą Kościół
poprzez obchodzoną dziś dwudziestą dziewiątą niedzielę zwykłą daje nam na ten uroczysty jubileuszowy dzień inauguracji nowego roku
akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to sądzę, że
może ona nas zachęcić nie tylko do samej rewizji naszych własnych
oczekiwań czy żądań, z jakimi wchodzimy w ten nowy rok naszej
akademickiej pracy, pomóc nam zobaczyć, co jest w nich słuszne
i pożądane, co zaś przesadzone i z góry skazane na porażkę, ale obudzić i w nas wszystkich nadzieję, że poprzez wysiłek poznania prawdy, poznania też tego, czemu i komu nasze zdobywanie wiedzy ma
służyć, zdążać będziemy drogą, która zaprowadzi nas bezpiecznie do
celu. Popatrzcie, jakie to głębokie – komentuje dzisiejszą Ewangelię
św. Augustyn – Namawiali Go do zyskania chwały, On jednak wolał
uprzedzić wzniosłość pokorą i przez pokorę do wzniosłości drogę torować. Albowiem i uczniowie szukali oczywiście chwały, a jeden nawet chciał zasiadać po Jego lewicy, a drugi po prawicy. Zważali na
to, co chcą osiągnąć, ale nie na to, jaką drogą. W akademickim poznaniu, w dążeniu do prawdy, w zdobywaniu wiedzy, w reagowaniu
na wciąż nowe wyzwania, jakie pojawiają się na horyzoncie naszych
zmagań, jakże ważna jest więc droga, którą idziemy. Oczywiście,
ważne jest to, co chcemy osiągnąć, do czego zdążamy, wierni naszej
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Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. i wygłosił homilię poświęconą służbie, a także zadaniom stojącym
przed uniwersytetami

stuletniej tradycji uniwersyteckiej i jednocześnie otwarci na to, co
niesie nam współczesność. Nie możemy – jak przypominał na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Ekwadoru papież Franciszek – odwracać się bowiem plecami od naszej rzeczywistości, naszych braci,
naszej matki ziemi. Nie możemy lekceważyć tego, co dzieje się wokół
nas, jak gdyby określone sytuacje nie istniały lub jakby nie było niczego do zobaczenia w naszej rzeczywistości. Niedopuszczalne jest,
a wręcz nieludzkie jest godzenie się na udział w grze kultury odrzucenia. Nie tak będzie u was, nie tak będzie między wami, zdaje się
wciąż powtarzać i przypominać nam Chrystus. Trzeba zatem trzymać
się pewnej drogi. To na niej bowiem może sprawdzić się jeszcze raz
i potwierdzić wypowiedziana kiedyś przez Patrona Waszej Uczelni
św. Jana Pawła II zasada, iż rola, atrakcyjność Katolickiego Uniwersytetu wiąże się zawsze z nadzieją, że tu znajdzie się prawdziwa wspólnota łącząca profesorów, pracowników administracyjnych i fizycznych, wspólnota studentów – świadectwo żywego chrześcijaństwa;
że autentyczna katolicka rodzina uniwersytecka jest miejscem nie
tylko „prawdy naukowej”, ale i „prawdy życia” przez przełamywanie
różnych form słabości i zła. Poświęcając się zaś, zgodnie ze swoim
własnym powołaniem, pracy badawczej i wychowawczej – mówił
jeszcze w początkach swego pontyfikatu, które w tych dniach przecież wspominamy, Jan Paweł II w Rzymie właśnie do przedstawicieli
katolickich uniwersytetów świata – każdy uniwersytet katolicki pełni
rolę świadectwa i apostolatu, bez których Kościół nie mógłby w pełni i trwale ewangelizować szerokiego świata kultury, a tym bardziej
przyszłych pokoleń, coraz lepiej wykształconych, a także coraz bardziej wymagających, aby z wiarą móc stawić czoła rozlicznym pytaniom, które stawia nauka i różne systemy myślenia.

Drodzy Siostry i Bracia!

Pamiętamy, że sto lat temu odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pierwsza inauguracja roku akademickiego. Obchody

przeżywanego przez nas roku jubileuszowego KUL zaowocowały
więc szeregiem inicjatyw nie tylko wspominających początki akademickiego Lublina, ale i ukazujących jednocześnie oczekiwania i wyzwania, przed jakimi staje już Uniwersytet w nowym stuleciu. Wspomniany już przeze mnie św. Jan Paweł II podkreślał atrakcyjność
wspólnoty życia, zdolnej przełamywać różne współczesne ograniczenia czy formy słabości i zła. Wskazywał na konieczność świadectwa
i apostolatu. Przypominał też, że idziecie poprzez trudne „dziś”[…] by
nieść światło wiedzy i wiary, światło chrześcijańskiego życia opartego na prawdzie, tak konieczne w przygotowaniu chrześcijańskiego
„jutra”. Zdaje się, że są to wciąż aktualne zadania, nadal zobowiązujące adresatów tych słów. Czy można je czymś jeszcze uzupełnić?
Życzeniem wytrwałości, by – jak wskazuje papież Franciszek – tak łączyć badania naukowe z badaniami teologicznymi, aby mógł być kontynuowany i owocnie się rozwijać dialog między rozumem i wiarą. Życzeniem roztropności, by nie dając się prowokować i uwikłać
w doraźne i przemijające zresztą polityczne spory, odważnie poszu-

kiwać nowych odpowiedzi na liczne wyzwania, które społeczeństwo stawia przed ludzkością. Życzeniem odwagi, by zaowocowała
generowaniem procesów, które rzuciłyby światło na współczesną
kulturę, proponując odnowiony humanizm, który unikałby popadania we wszelkiego rodzaju redukcjonizmy. Życzeniem wielkoduszności, która skłaniałaby bardziej do poszukiwania nieustannie nowych
przestrzeni dialogu niż konfrontacji, bardziej przestrzeni spotkania
niż podziału, dróg przyjaznej rozbieżności niż zapiekłej jednolitości. I może jeszcze tym jednym życzeniem, życzeniem pogłębionego
wciąż zrozumienia nawzajem siebie, wręcz cierpliwego wsłuchiwania się w oczekiwania i nadzieje drugich, współodczuwania i tej wzajemnej wrażliwości, która w trudnych chwilach objawi się zawsze
solidarnym trwaniem i pomocą, a w radościach pozwoli zaczerpnąć
głęboki oddech przed dalszą wspólną drogą. Amen.
źródło: prymaspolski.pl
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T

radycyjnie w trzecią niedzielę października wspólnota Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uroczyście inauguruje kolejny rok akademicki. Jestem ogromnie rad, że w tym
ważnym wydarzeniu towarzyszy nam tak wielu znakomitych gości,
których pragnę serdecznie powitać.
Z ogromną atencją i z prawdziwą radością chciałbym powitać Gościa Honorowego naszej uroczystości Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Szanowny Panie Prezydencie, witam
bardzo serdecznie.
Cieszę się, że jest dzisiaj z nami Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Belgii w Polsce Pan Luc Jacobs z Małżonką.
Witam wszystkich Gości reprezentujących placówki dyplomatyczne i konsularne.
Cieszę się, że na uroczystość przybyli były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Jego Eminencja Kardynał Gerhard Müller oraz Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński Jego Ekscelencja Arcybiskup Wojciech
Polak, któremu raz jeszcze dziękuję za wygłoszenie homilii i przewodniczenie liturgii Mszy św.
Bardzo serdecznie witam Metropolitę Lubelskiego, Wielkiego
Kanclerza KUL Jego Ekscelencję Arcybiskupa Stanisława Budzika oraz
wszystkich obecnych Księży Biskupów.
Szanowni Państwo,
tradycją uroczystości organizowanych na naszym Uniwersytecie
jest imienne powitanie wszystkich dostojnych Gości. Dzisiaj, odstępując od tego zwyczaju, chciałbym poprzestać na ogólnym pozdrowieniu, ale nie mniej serdecznym i gorącym. Jego wyrazem niech
będą oklaski in gremio na zakończenie powitań.
Z prawdziwym szacunkiem chciałbym powitać wszystkich Parlamentarzystów: Panie i Panów Posłów oraz Senatorów, przedstawicieli centralnych władz państwowych – Szanownych Panów
Ministrów, przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej Lubelszczyzny z Wojewodą i Prezydentem Miasta Lublin
na czele.
Cenię sobie obecność Ich Magnificencji Rektorów i Państwa Prorektorów. Wszystkich przedstawicieli świata nauki z ogromną estymą witam w osobach: Przewodniczącego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej Pana Profesora Jana Szmidta oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pana Profesora Wojciecha
Nowaka.
Rad jestem, że swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele
zagranicznych ośrodków naukowych. Są z nami Goście z Kuby, Słowacji i Ukrainy – witam Państwa bardzo serdecznie.
Cieszę się, że są z nami przedstawiciele sądów, prokuratury i korporacji prawniczych.
Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, z satysfakcją dostrzegam Doktorów Honoris Causa naszego Uniwersytetu, przedstawicieli towarzystw naukowych, instytutów naukowo-badawczych, byłych rektorów uczelni lubelskich.
Z przyjemnością zauważam, że są wśród nas rektorzy wyższych
seminariów duchownych, a także przedstawiciele duchowieństwa
oraz zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich.
Witam reprezentantów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej, władz NSZZ „Solidarność”, instytucji kulturalnych i oświatowych, służby zdrowia, szkół, fundacji, stowarzyszeń,
redakcji i wydawnictw.

Miło mi, że mogę powitać Gości, którzy reprezentują świat biznesu, Członków Konwentu przy Rektorze KUL, dyrektorów banków,
przedstawicieli Poczty Polskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół KUL.
Cenię sobie obecność byłych Rektorów naszej Alma Mater, moich
znakomitych poprzedników. Serdecznie witam Jego Ekscelencję Biskupa Jana Śrutwę oraz Księdza Profesora Stanisława Wilka.
Gorąco witam byłych Prorektorów i Profesorów Seniorów naszej
Alma Mater.
Z radością spoglądam w stronę przedstawicieli świata mediów
i dziękuję, że również dzisiaj są z nami na naszej akademickiej
uroczystości.
Bardzo serdecznie witam Pracowników i Studentów Uniwersytetu, w sposób szczególny Studentki i Studentów pierwszego roku.
Wszystkich Państwa obecnych z nami na jubileuszowej inauguracji roku akademickiego raz jeszcze ciepło, z ogromną atencją, bardzo
serdecznie witam.
Wielce Szanowni Państwo!
Rok 2018 obchodzimy w naszej Ojczyźnie jako doniosły, jubileuszowy, upamiętniający wielkie historyczne wydarzenie. Dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest to rok podwójnego
jubileuszu. Oto bowiem razem ze wszystkimi rodakami czcimy 100.
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, a także świętujemy 100 lat istnienia naszej Alma Mater – uczelni, która przed wiekiem zrodziła się w sercach i wizjach Polaków świadomych wielkiej
roli oświaty i nauki w wolnej Polsce; uczelni, która otworzyła swe
podwoje tuż po zrzuceniu przez Najjaśniejszą zaborczych okowów;
uczelni, która u zarania suwerennej Polski podjęła się kształcenia
i formowania przyszłej elity intelektualnej, gotowej budować nasz
wspólny dom w imię – jak stanowi dewiza Uniwersytetu – służby
Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.
Wczytując się w dokumenty z początków niepodległego państwa
polskiego, możemy przenieść się w tamte dni i poczuć, choćby przez
chwilę, towarzyszącą im atmosferę. Wróćmy zatem do owego czasu
za sprawą fragmentów dwóch telegramów wystosowanych przez
marszałka Józefa Piłsudskiego. 16 listopada 1918 r. pisał z dumą: „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”. Na początku zaś grudnia do władz nowej wszechnicy lubelskiej skierował
depeszę, która została odczytana podczas inauguracji pierwszego
roku akademickiego. Dzisiaj, uroczyście inaugurując rok akademicki w rocznicę 100-lecia działalności KUL, niech zabrzmią ponownie
słowa Naczelnika Państwa: „Z największą radością witam otwarcie
czwartego polskiego uniwersytetu i życzę z całego serca, aby nowe
ognisko kultury narodowej płonęło ku pożytkowi i chwale drogiej
naszej Ojczyzny”.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, założony jako Uniwersytet Lubelski, w 1928 roku przemianowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski i od 2005 roku noszący imię papieża Polaka, zapisał
znaczącą kartę w historii Polski, zwłaszcza w jej najtrudniejszych
okresach. Powstał przed 100 laty dzięki wspaniałomyślnej hojności,
heroicznemu poświęceniu i niestrudzonemu zaangażowaniu grona
patriotów polskich zatroskanych o losy i kształt niepodległej Ojczyzny. Awangardzie tej przewodził ks. Idzi Radziszewski, wytrawny intelektualista, charyzmatyczny wizjoner, doskonały organizator,
postać – rzec można – świetlana. W mrocznym okresie II wojny
światowej Uniwersytet kontynuował swoją działalność, prowadzoną
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W uroczystej inauguracji roku akademickiego
uczestniczyli licznie zgromadzeni goście,
pracownicy i studenci

przez niezłomnych wykładowców w ramach tajnego nauczania w kilku miastach Polski. Oficjalnie otwarty w roku 1944, jako pierwszy
w Polsce, jeszcze w warunkach na poły frontowych, wznowił swoją
działalność za sprawą odważnej decyzji ks. Antoniego Słomkowskiego. W latach komunistycznego reżimu KUL uznawany był za wroga
„nowego ładu” i dlatego poddawany nadzorowi, inwigilowany i represjonowany, a jednak wiernie i konsekwentnie wypełniał swoją
misję, zyskując miano oazy wolnej myśli czy duchowej twierdzy.
W każdym czasie Uniwersytet służył prawdzie: w prawdzie prowadził
badania i przygotowywał młodych ludzi do życia w prawdzie. Tę zasadę działania wydobył także papież Jan Paweł II podczas spotkania
ze społecznością akademicką swojej Alma Mater w peerelowskich
realiach roku 1987, akcentując znamienne wezwanie: „Uniwersytecie! Służ Prawdzie! Jeżeli służysz Prawdzie, służysz Wolności. Wyzwalaniu Człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”.
Szanowni Państwo!
Dzisiejsza uroczystość inauguracji roku akademickiego jest historyczna, niepowtarzalna, tak jak historyczny i niepowtarzalny jest
tegoroczny jubileusz naszej Uczelni. W ubiegłym roku akademickim
splendoru jego obchodom dodała uchwała Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z 7 grudnia 2017 r., ustanawiająca rok 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jednomyślnie uchwalona, jest potwierdzeniem znaczenia i zasług naszej Uczelni. „W ciągu swojej 100-letniej historii – jak czytamy w niej – KUL stał
się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając
na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju
i za granicą”. Wyrazem uznania dla naszego Uniwersytetu była także
konferencja naukowa zorganizowana w Senacie RP, pod przewodnictwem marszałka Stanisława Karczewskiego, zatytułowana „KUL uniwersytetem niepodległej Polski”.
O doniosłości działalności lubelskiego uniwersytetu świadczy
również, zaszczytny dla nas, tegoroczny wielkanocny list pasterski
Episkopatu Polski skierowany do wiernych Kościoła katolickiego, nawiązujący w tytule do misji Uczelni – W służbie Bogu i Ojczyźnie.
Biskupi polscy podkreślili w nim istotę tożsamości uniwersytetu katolickiego, jego wkład w tworzenie kultury i wyrazili wdzięczność
wszystkim członkom uniwersyteckiej wspólnoty, którzy na przestrzeni lat – jak napisali – „zabiegali o dojrzały kształt naukowy i wychowawczy Uniwersytetu, o jego wierność Bożej prawdzie i najszczytniejszym tradycjom naszego narodu”.
W naszym jubileuszowym świętowaniu pamiętamy także o osobach, którym zawdzięczamy istnienie lubelskiej uczelni. Szacunek
i uznanie dla wielkości dzieła założyciela i pierwszego rektora naszej
Alma Mater ks. Idziego Radziszewskiego, który zapoczątkował akademicki charakter Lublina, chcemy zaznaczyć w przestrzeni miejskiej
w formie poświęconego mu obelisku. Mam nadzieję, że zgodnie z jubileuszowym kalendarzem w grudniu tego roku będziemy świadkami jego uroczystego odsłonięcia. Niezwykle ważną sprawą była dla
naszej społeczności rehabilitacja prawna ks. Antoniego Słomkowskiego, rektora KUL w latach 1944-1951. W 1953 r., po uprzednim
pozbawieniu funkcji rektora, został on skazany na karę pozbawienia
wolności pod pretekstem popełnienia przestępstwa dewizowego.
W marcu tego roku, po kilku latach starań, udało się doprowadzić
do uzyskania sądowego postanowienia o stwierdzeniu nieważności orzeczeń sądowych w jego sprawie, dzięki zastosowaniu ustawy
z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Za nasz wspaniały jubileusz – za 100 lat funkcjonowania Uczelni, która od początku zmagała się z wieloma trudnościami finansowymi i infrastrukturalnymi, która w czasie niemieckiej i sowieckiej
okupacji straciła pracowników i studentów, która przez lata stawiała
opór komunistycznej władzy, a jednak rozwijała się, zyskiwała renomę w kraju i poza jego granicami, wykształciła i uformowała tysiące
młodych ludzi – za całe dzieje Uniwersytetu niezmiennie dziękujemy
Bożej Opatrzności. W tym roku chcieliśmy tę wdzięczność wyrazić
w stolicy chrześcijaństwa – w Rzymie. Naszą modlitwę kierowaliśmy
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, uczestnicząc w Eucharystii
odprawionej przy jego grobie; wypowiadaliśmy ją z ojcem świętym
Franciszkiem w czasie modlitwy Anioł Pański; prosiliśmy o nią papieża seniora Benedykta XVI, spotykając się z nim, by przekazać wydawane na KUL w języku polskim jego Opera omnia.
Szanowni Państwo,
bieżący rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II rozpoczyna 990 nauczycieli akademickich. Są wśród
nich osoby, które w poprzednim roku akademickim uzyskały stopnie naukowe, a było to 3 profesorów, 19 doktorów habilitowanych
i 7 doktorów. Rok rozpoczyna również 947 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Zabraknie zaś wśród nas pracowników, którzy odeszli w ostatnich
miesiącach do Pana. Z nadzieją na spotkanie w domu Ojca pożegnaliśmy (powstańmy): prof. Stefanię Andrusiw, dra Franciszka Bujaka, Franciszka Chwalewskiego, ks. prof. Franciszka Drączkowskiego,
Irenę Gęburę, dra Marka Gędka, s. Norbertę Zofię Głowinkowską,
ks. prof. Józefa Herbuta, prof. Jerzego Kłoczowskiego, o. dra Piotra
Kycię, prof. Stanisława Olczaka, prof. Zofię Ostrihanską, dra Roberta
Sawę, Jana Stuleblaka, ks. prof. Mariana Wolickiego, a także studenta Tomasza Marchewkę. Wieczne odpoczywanie...
W nowy rok akademicki wchodzi 9639 studentów; na studiach
stacjonarnych 9129, na niestacjonarnych 510. Wśród nich jest 715
cudzoziemców. Na KUL studiować będzie także 1549 doktorantów,
a wśród nich 147 cudzoziemców. Ten rok akademicki – to początek
naukowej drogi dla 3663 studentów I roku i początek kariery naukowej dla 228 uczestników studiów doktoranckich. W tej grupie są
studenci zagraniczni z 18 krajów, a najliczniej reprezentowana jest
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101. rok akademicki w dziejach
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
otwieram tradycyjną formułą: QUOD
FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE
SIT!

Ukraina. W tym roku naukę na naszej Uczelni podjęli młodzi ludzie
z 6 nowych krajów: Ghany, Japonii, Konga, Maroka, Pakistanu i Zimbabwe. Cała młodzież akademicka KUL będzie kształcić się w ramach 8 wydziałów i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistyczno-Społecznych, łącznie na 47 kierunkach,
w tym po raz pierwszy na nowo otworzonej lingwistyce stosowanej.
Wszystkich Państwa, zwłaszcza Studentów I roku, bardzo serdecznie
witam. Życzę, by każdy dzień był wspaniałą naukową przygodą pod
kierunkiem prawdziwych mistrzów, ale wymagającą także ogromnego osobistego trudu. Dedykuję też myśl naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale
mądrości musimy nauczyć się sami”.
Inaugurując nowy rok akademicki, pragnę powrócić jeszcze myślą
do poprzedniego i serdecznie pogratulować, i podziękować wszystkim Pracownikom oraz Studentom, których osiągnięcia wielokrotnie
dostarczyły nam powodów do radości i dumy, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do sukcesów ogólnouniwersyteckich.
Szanowni Państwo,
w inauguracyjnym przemówieniu zwyczajowo nadmienić wypada
także o pracach inwestycyjnych i remontowych, które kontynuowane są na terenie wszystkich kampusów KUL. Część z nich udało się
już zakończyć, ale wiele jest jeszcze na etapie przygotowywania projektów lub ich realizacji. I tak, w budynku Centrum Transferu Wiedzy
zakończono adaptację pomieszczeń do potrzeb działających na KUL
teatrów. W kampusie głównym wykonano również remont pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych. Ponadto dokonano renowacji Collegium Iuridicum.
Rewitalizacji i przebudowy wymaga wciąż historyczny Gmach
Główny, wielkodusznie ofiarowany Uczelni w 1921 r. przez marszałka Piłsudskiego. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji
projektowej związanej między innymi z przebudową Auli Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, w której dzisiaj odbywa się uroczystość
inauguracyjna, oraz Auli Piusa X. Na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej czeka także nowe Uniwersyteckie Centrum
Medialne i działające już Muzeum KUL.
Szanowni Państwo!
Nowy rok akademicki 2018/2019 – to czas nowych wyzwań. W dużej mierze wiążą się one z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej w lipcu tego roku Ustawą 2.0. Konieczna i długo oczekiwana
reforma polskiego systemu kształcenia wyższego doczekała się prawnego ukonstytuowania, i to cieszy. Niesie ona jednak zarówno nadzieje, jak i obawy. Na płaszczyźnie naukowo-dydaktycznej jej atuty
wiążą się zapewne z wymiernym docenieniem poważnych i rzetelnych
osiągnięć naukowych czy z podniesieniem jakości kształcenia poprzez
zmniejszenie masowości studiów. Natomiast niektóre uregulowania
budzą obawy, a dotyczą one w pierwszym rzędzie niebezpieczeństwa
marginalizacji mniejszych uczelni, czasami unikatowych w wymiarze
naukowym, także swoiście integralnych przez swą szczególną misję,
spełniających nie do zastąpienia kulturotwórczą funkcję w lokalnym
środowisku – mogą bowiem one przegrać ze wspieranymi hojnie przez
lata ośrodkami naukowymi, które zostaną obecnie uznane za uczelnie
badawcze, innowacyjne w wymiarze technologicznym.
Obowiązująca od 1 października ustawa zweryfikuje zapewne
i oczekiwania, i obawy. My zaś jako społeczność uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego musimy zadbać o to, by w zmieniających się realiach konsekwentnie realizować misję naszej Alma
Mater, podobnie jak czyniły to pokolenia przed nami. Winniśmy łączyć starania o najwyższy poziom badań naukowych, z upowszechnianiem ich i troską o właściwą formację naszych wychowanków,
a zawsze w tyleż wymagającej, co i zaszczytnej służbie wobec Kościoła i Ojczyzny.
Szanowni Państwo!
W roku jubileuszu odbieramy gratulacje, snujemy refleksje, wyrażamy wdzięczność wobec naszych poprzedników i wobec siebie nawzajem, składamy życzenia, planujemy przyszłość. Na cały rok akademicki, który będzie zwieńczeniem jubileuszowych obchodów, proszę przyjąć życzenia wypowiedziane do społeczności naszej Uczelni
przez ojca świętego Franciszka podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w kwietniu tego roku: „Wraz z wami – mówił papież –
dziękuję Panu za każde dobro duchowe, jakie zrodziło się w waszej
wspólnocie uniwersyteckiej w tym stuleciu. Zachęcam was, abyście
kontynuowali dobrą tradycję poszukiwania więzi łączących wiarę
i rozum, a równocześnie, byście odkrywali nowe metody zgłębiania
nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby coraz lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem
i społecznościami. Niech wam towarzyszy wasz profesor Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II!”.
Dostojni i Czcigodni Goście!
Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci!
101. rok akademicki w dziejach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otwieram tradycyjną formułą: QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!
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ANDRZEJ DUDA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Wyzwania dla Polski
w stulecie odzyskania
niepodległości
Wykład wygłoszony podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2018/2019.
Magnificencjo Księże Rektorze!
Eminencjo Księże Kardynale,
Ekscelencje Księża Biskupi,
Wszyscy Dostojni Goście!
Wysoki Senacie!
Czcigodne Panie i Panowie
Profesorowie!
Czcigodni Kapłani, Bracia
i Siostry Zakonne!
Szanowni Absolwenci!
Drodzy Studenci!
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

WIZYTA
PREZYDENTA RP
ANDRZEJA DUDY

S

to lat temu odrodziła się niepodległa Polska. Sto lat temu nasze własne suwerenne
państwo powróciło na mapę Europy po 123 latach zaborów. Wraz z nim sto lat temu
odrodziła się Rzeczpospolita Akademicka, wolna nauka i wolna myśl, polska myśl, w Polsce,
w wolnym kraju. I wreszcie sto lat temu powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski – rówieśnik
Niepodległej.
To właśnie dlatego dzisiaj, w tym zupełnie wyjątkowym roku narodowych obchodów
setnej rocznicy odzyskania niepodległości, chcę złożyć najserdeczniejsze gratulacje z okazji
jubileuszu dla całej społeczności KUL-u. Gratuluję władzom, wykładowcom, pracownikom,
absolwentom, studentom i przyjaciołom tej wszechnicy. To wspaniałe święto Państwa Alma
Mater, która w ciągu minionego wieku położyła olbrzymie zasługi dla Polski i Kościoła, pełniąc służbę Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.
Jako Prezydent Rzeczypospolitej w imieniu całego narodu z serca dziękuję za wszystkie
lata pracy intelektualnej, dydaktycznej i formacyjnej. Dziękuję za trud kształcenia, prowadzenia badań naukowych, także za wysiłki organizacyjne niezbędne do dobrego funkcjonowania uczelni. Dziękuję wszystkim, którzy przez minione sto lat współtworzyli tę społeczność. Dziękuję każdemu z Państwa tu dziś obecnych, na co dzień kontynuujących to
wielkie dzieło poprzedników.
Wielce Szanowni Państwo!
Kiedy myślimy o roku 1918 właśnie tutaj, w Lublinie, to oprócz założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przychodzi nam na myśl także drugie przełomowe wydarzenie. Mam
na myśli krótki, bo zaledwie czterodniowy, ale niesłychanie ważny okres działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego.
Można powiedzieć, że KUL i gabinet Daszyńskiego znajdowały się na ideowych antypodach. Z jednej strony – uczelnia katolicka, kształcąca duchownych w zakresie teologii.
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Z drugiej zaś – rząd stworzony przez socjalistów, o radykalnym programie społecznym. W tamtej epoce sprzeczności dzielące te stanowiska wydawały się nie do pokonania. A jednak, i KUL, i rząd ludowy
były dwoma obliczami tej samej, jednej odradzającej się Polski.
Dzisiaj, o wiek starsi, wiemy, że dążenia świata pracy i katolickiej
nauki społecznej nie tylko nie były przeciwne, ale w wielu ważnych
punktach zbieżne. Wiemy to zwłaszcza dzięki jednemu z najwybitniejszych uczonych i wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Myślę tu oczywiście o księdzu, biskupie, kardynale Karolu
Wojtyle – o naszym Ojcu Świętym Janie Pawle II, który teraz patronuje tej uczelni, na której długie lata pracował, którą On współkształtował i która także przecież i Jego formowała. Przed pięcioma dniami obchodziliśmy 40. rocznicę Jego wyboru na Stolicę Piotrową. I to
właśnie Jego niezwykłemu pontyfikatowi, a szczególnie obszernemu
nauczaniu społecznemu zawdzięczamy w ogromnej mierze to, że
tamta przepaść sprzed stu lat dziś już nie istnieje.
Dzięki temu, spoglądając sto lat wstecz, w tej zbieżności dwóch
przełomów: powstania KUL i powstania gabinetu Daszyńskiego – widzimy dowód na to, jak bogate jest nasze polskie dziedzictwo. Widzimy, jak ważne jest, byśmy my, Polacy, umieli wznosić się ponad to,
co nas dzieli, i działać razem dla osiągnięcia wspólnych celów. Tym
celem była wtedy wolna niepodległa Polska. I to właśnie ją udało się
osiągnąć i ją udało się budować.
Szanowni Państwo!
Obecne spotkanie tu, w Lublinie, przypomina nam także o innym
historycznym świadectwie i wspaniałej tradycji Rzeczypospolitej.
W roku akademickim, który dzisiaj inaugurujemy, dokładnie 1 lipca
2019 roku, przypada 450. rocznica zawarcia na tutejszym zamku unii
realnej polsko-litewskiej. „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”
– wszyscy pamiętamy te słowa Papieża Polaka, który wskazywał
na profetyczny, prekursorski charakter zjednoczenia dwóch państw
i wielu narodów w jedną Rzeczpospolitą.
I to właśnie tutaj, na KUL-u, za sprawą śp. profesora Jerzego Kłoczowskiego, którego już dzisiaj wspominaliśmy, tak znakomicie rozwinęły się badania nad wpływem religii chrześcijańskiej na kulturę
i tożsamość narodów Europy Środkowo-Wschodniej – owej, jak ją
nazywał, „młodszej Europy”. A działo się to w czasach szczególnie
trudnych dla polskiego narodu i Kościoła, i dla samego uniwersytetu – pod reżimem komunistycznym, który wszelkimi sposobami
starał się utrudniać tę wielką pracę, która była przecież prowadzona
w tych murach.
KUL był wówczas enklawą wolnej myśli. Był odpowiedzią na wyzwanie rzucone nam, Polakom, przez narzucone naszemu krajowi

po wojnie władze PRL. To właśnie tutaj wbrew naciskom ideologii
i propagandy, pomimo szykan, inwigilacji i prześladowań – trwała
wolna polska nauka, tu trwał i był pielęgnowany autentyczny patriotyzm, tu umacniano się w wierności prawdzie i Dobrej Nowinie. Dla
każdego, kto tu przybywał, wizyta na KUL-u, choćby krótka, bywała
jak zaczerpnięcie świeżego powietrza po długotrwałym zamknięciu
w dusznym ciemnym pokoju. Za tę wielką zasługę dla Polski i wolności chcę dzisiaj szczególnie podziękować.
Szanowni Państwo!
Nie muszę w tym miejscu tego tłumaczyć, ale sądzę, że w naszych
czasach warto podkreślać, jak wiele nasza cywilizacja – ludzi Zachodu – zawdzięcza chrześcijaństwu. Począwszy od fundamentalnych
pojęć filozoficznych, które porządkują nasze rozumienie siebie samych i świata wokół, takich jak koncepcja czasu linearnego i historii
jako mającej sens i zmierzającej ku celowi, poprzez uznanie człowieka za osobę, która posiada autonomiczną wartość i jest podmiotem,
skończywszy na ideałach powszechnej wolności, równości i braterstwa ludzi oraz praw i godności każdego człowieka – wszystko to
swoje źródła ma w chrześcijaństwie.
Katolicki Uniwersytet Lubelski w ciągu stu lat swojego istnienia
był ostoją, strażnikiem, a nade wszystko świadectwem tej właśnie
prawdy i mądrości. Ta prawda i mądrość legły u podstaw suwerennej
Polski odrodzonej w roku 1918 – i właśnie KUL był jednym z istotnych
tego wyrazów. Teraz my, współcześni Polacy, po upływie całego wieku, podejmujemy każdy swoją cząstkę odpowiedzialności za naszą
wolną Ojczyznę, za własne suwerenne państwo – Rzeczpospolitą, za
Kościół polski i powszechny, za całą cywilizację chrześcijańskiego Zachodu. Chcemy iść dalej przez dzieje, niosąc nasze dziedzictwo i tożsamość, na skrzydłach wiary i rozumu unosząc się ku kontemplacji
prawdy – w myśl jednej z najważniejszych encyklik św. Jana Pawła II.
A zarazem, zgodnie ze wskazaniami jego pierwszej encykliki Redemptor hominis, chcemy budować państwo, społeczeństwo i świat, oparte na zasadach prymatu i pierwszeństwa etyki przed techniką, osoby
przed rzeczą, ducha przed materią.
Przywołuję te główne elementy nauczania Papieża Polaka, gdyż
niewątpliwie ich źródło bije tutaj, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie rodziła i rozwijała się myśl filozoficzna i społeczna.
Jednocześnie zaś wskazuję na nie, gdyż jestem przekonany, że są aktualną i nieomylną busolą na naszej drodze przez historię.
Szanowni Państwo!
Stulecie odzyskania niepodległości nie jest tylko czasem wspomnień i podsumowań. Skłania ono również do dalekosiężnego
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spojrzenia w przyszłość. Dziedzictwo polskich dziejów – chlubne
i dramatyczne zarazem – powinno być dla nas lekcją i inspiracją
i stanowi w całości fundament, na którym budujemy gmach, który
chcielibyśmy, żeby na przyszłość był silną, bogatą, liczącą się, mądrą
i dumną Polską.
Na horyzoncie jutra rysuje się przed naszą Ojczyzną wiele wyzwań. Najczęściej w jakimś stopniu już ich doświadczamy; czasem
mają one postać jeszcze mglistą, ale już wyczuwalną. Są to przeważnie pytania, które stawiamy sobie jako Polacy, zatroskani o pomyślny byt niepodległej Rzeczypospolitej, o pielęgnowanie naszej tożsamości, o podstawy narodowego rozwoju – ale zarazem także jako
mieszkańcy współczesnego świata, przekształcającego się na naszych
oczach w zawrotnym tempie.
Oczywiście formuła tego wykładu nie pozwala na przeprowadzenie szczegółowych analiz i wyprowadzenie z nich rozbudowanych diagnoz. Nie wiem, czy nawet semestralny albo i roczny cykl
zajęć byłby do tego wystarczający. Wszyscy tu zresztą jesteśmy na
równych prawach, wszyscy jesteśmy w intelektualnej podróży, jak
odkrywcy nowego świata, będący zarówno współuczestnikami, jak
i obserwatorami zdarzeń. Dlatego pozwolę sobie jedynie zasygnalizować kilka ogromnie ważnych zagadnień.
Wszyscy mamy poczucie, że żyjemy w świecie tak bardzo dynamicznym, jak chyba nigdy dotąd. W ostatnich latach – wskazuje się
tu zazwyczaj na globalny kryzys finansowy roku 2008 – świat, przede
wszystkim świat Zachodu, wkroczył w okres nowej niepewności,
nowej niestabilności, jak się często mówi. Spektrum postrzeganych
szans i zagrożeń jest obecnie szersze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie
wiemy właściwie, jaka rzeczywistość wyłoni się z niewyobrażalnego
rozwoju technologii cyfrowych, sieci społecznościowych, big data,
sztucznej inteligencji, biotechnologii czy też z kryzysu tego oblicza
kapitalizmu, jakie znamy. Jednym z przykładów takich jakościowych
zmian, wobec których trudno jest nam się odnaleźć i odwołać do wypróbowanych metod przeciwdziałania, jest chociażby formuła wojny
hybrydowej, niosąca zagrożenia rozproszone, jakby płynne, ale przecież bardzo realne i tak bardzo mocno potrafiące nas dotknąć.
Stajemy także przed pytaniem jeszcze donioślejszym – czy ta nowa niestabilność jest przejściowa, czy też mamy do czynienia z gruntownym przełomem cywilizacyjnym? Przełomem polegającym m.in.
na tym, że relacje między stabilnością a zmianą, między ładem a chaosem, między tym, co w życiu społecznym spodziewane, a tym, co

nieoczekiwane, ulegną trwałemu przekształceniu. Musimy liczyć się
z tym, że niestabilność może stać się nową normą.
Możliwe, że obecna dynamika rozwoju – a zwłaszcza rewolucja cyfrowa – prowadzi do tego, że Polska oraz wiele państw stoi
przed groźbą głębokiego zerwania ciągłości. Ciągłości struktur społecznych, wzorców kulturowych, kryteriów prawdy i fałszu, sposobów odróżniania dobra od zła. Czy powinniśmy się tym niepokoić?
Przecież jako ludzkość doszliśmy do obecnego miejsca w rozwoju
społecznym właśnie dzięki temu, że kreatywny ludzki umysł potrafił zrywać dziejową ciągłość, że umieliśmy kwestionować i przełamywać zastygłe struktury. Temu przecież także służyła nauka, bo to
oczywiste, że także przez naukę ta ciągłość była nie raz zrywana – ale
przecież dostrzegamy, że wcześniej nigdy nie działo się to w takim
tempie i na tak wielu równoległych polach jak dziś. Dlatego jest o co
się troszczyć.
Kluczowe jest obecnie pytanie o napięcie pomiędzy tradycją
a progresywizmem. Między zakorzenionymi w dziedzictwie historii
wartościami, które konstytuują nasze człowieczeństwo, a oczekiwaniami zbudowania „nowego, lepszego świata”, a w nim nowego lepszego człowieka, który trwale będzie oderwany od swojej przeszłości. To przecież za naszego życia pod presją, pod wrogim ciśnieniem
znalazły się takie filary ciągłości, jak rodzina, jak narody, jak religie.
Nie można zagubić tego, co nazywane jest transmisją kulturową –
przekazywania kanonów kultury z pokolenia na pokolenie – a bez
tych bezcennych filarów nie będzie to możliwe.
Warto przywołać tu stwierdzenie jednego z wybitnych historyków: Przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość są tak nierozłącznie
związane ze sobą, że zabijając jedno, niszczymy zarazem oba pozostałe. Powstaje więc wielkie pytanie: jak działać w warunkach przewlekającej się niestabilności, zrywania ciągłości i osłabiania przekazu
międzypokoleniowego? Uważam, że ta epoka zmienności i niepewności jest wielkim wyzwaniem intelektualnym. Liczę, że tak nam
wszystkim potrzebne diagnozy i odpowiedzi będą płynąć przede
wszystkim od Państwa – z uniwersytetów, ze sfer nauki, ze środowisk akademickich.
Szanowni Państwo!
Na tym ogólnym cywilizacyjnym tle wyraźnie jawią się konkretne wyzwania, którym musi sprostać Polska. W stulecie odzyskania
niepodległości w sposób oczywisty naczelną rangę ma kwestia: jak
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umacniać i chronić to wielkie narodowe dobro, jakim jest suwerenność? Jesteśmy krajem średniej wielkości, w wielu obszarach współtwórcą, ale także obiektem globalnych przemian. Z trudnej polskiej
historii wiemy, że wolność nigdy nie jest dana ani darmo, ani raz na
zawsze. Papież Jan Paweł II przypominał nam, że wolność jest zadaniem. W niestabilnym świecie, wśród wyzwań mieszczących się w samym centrum polskiej racji stanu na pewno trzeba postrzegać kwestie bezpieczeństwa, obrony niezawisłości i podmiotowości.
Równie ważna jest siła, jakość i sprawność polskiego państwa. Pamiętajmy przy tym, że jego moc płynie w wielkim stopniu z naszego
patriotyzmu, z naszej z nim identyfikacji. Świętując stulecie odzyskania niepodległości, nie możemy tracić z pola uwagi tego, jak ważne
jest traktowanie Rzeczypospolitej – podkreślam to piękne polskie
słowo: Rzeczy-pospolitej – jako dobra wspólnego. Jak ważne jest
kształtowanie poczucia obywatelskości i postawy służby publicznej.
Nikt nie przyniesie nam na tacy Polski silnej, sprawiedliwej, nowoczesnej, nikt nam jej nie da, nie będzie to prezent – musimy ją tworzyć razem naszym codziennym patriotycznym wysiłkiem, naszym
trudem. Nikt za nas tego nie załatwi.
Jednym z najistotniejszych państwowych i społecznych zadań jest
pogłębianie komfortu życia Polaków. Zbyt wiele było w naszej najnowszej historii Polski kryzysów, tąpnięć, tzw. bolesnych reform. Zdecydowanie – może ktoś się zdziwi, ale powiem: pora na zwyczajność – na
korzystanie z owoców wieloletnich starań i trudów, na dorównanie
poziomowi życia krajów najbardziej rozwiniętych. Nie zaniedbując
konsekwentnej modernizacji, potrzebujemy zmiany rozłożenia akcentów. Nie da nam dobrej przyszłości kultywowanie myślenia, że rozwój
Polski może się opierać na doganianiu i naśladowaniu. Polacy mają
ogromny potencjał, aby być kreatorami i liderami. I musimy to na każdym kroku podkreślać, bo taka jest prawda i takie są fakty. Potrafimy
to udowodnić na całym świecie. Udowodnijmy to również u nas.
Warunkiem pomyślności Rzeczypospolitej jest bez wątpienia silna, konkurencyjna gospodarka. Możemy być dumni z tego, że Polacy
byli i są przedsiębiorczy. Pozytywistyczna praca, patriotyzm gospodarczy – zawsze przyczyniały się do umacniania polskiej substancji
narodowej i stanowiły jeden z filarów suwerennego państwa. Jeśli
jednak chcemy uniknąć pułapki średniego dochodu i zastygnięcia
na skromnych pozycjach globalnego łańcucha produkcji, musimy
radykalnie zmienić nasze podejście i model rozwoju. Należy oprzeć
nasze przewagi konkurencyjne nie na niskich kosztach pracy, ale na
innowacyjności i zaawansowanych technologiach. Wyzwaniem jest
reindustrializacja, promowanie rodzimej myśli technicznej, znaczący
udział Polski i Polaków w dokonującej się właśnie czwartej rewolucji
przemysłowej. Nie możemy być krajem montowni – musimy stawać
się krajem ośrodków badawczo-rozwojowych i transferu wiedzy do
gospodarki. Państwo, z poszanowaniem zasad swobody gospodarczej, powinno pełnić aktywną rolę rozwojową. Potrzebujemy sposobów na jak najpełniejsze, najskuteczniejsze uruchamianie rodzimego
kapitału. Jeżeli chcemy dokonać skoku cywilizacyjnego, musimy znacząco zwiększyć poziom naszych inwestycji.
Przy tym wszystkim – teraz i w nadchodzącej przyszłości konieczna jest troska, aby polski rozwój był rozwojem zrównoważonym. Łączącym interesy gospodarcze i społeczne, dbającym o stan polskich
zasobów i środowiska naturalnego, harmonijnie przebiegającym we
wszystkich regionach kraju i niefaworyzującym większych ośrodków
kosztem mniejszych. Kluczowe jest myślenie w kategoriach wspólnoty. Przemiany demograficzne, zmieniający się dynamicznie rynek
pracy, słabsze bezpieczeństwo pracowników oraz ich niepewność

jutra – to zbiorowe wyzwania, które powinniśmy podejmować w duchu solidaryzmu społecznego. Ufam, że będzie to zachętą do wytrwałego, ogólnonarodowego dialogu.
Ogromna jest w tych wszystkich kontekstach rola nauki, kształcenia
wyższego i edukacji. Nie ma obecnie w świecie dobra równie cennego
i przynoszącego większe impulsy rozwojowe niż kapitał intelektualny.
W nowy rok akademicki polskie uniwersytety i inne wyższe uczelnie
wchodzą pod rządami przyjętego przez parlament nowego prawa
o szkolnictwie wyższym. Dyskusje nad tą ustawą ujawniły, przed jak
wieloma szczegółowymi i systemowymi problemami stoi polska nauka. „Konstytucja dla nauki” wyznacza nowe ramy działalności uczelni,
nowy model kształcenia i ścieżki kariery akademickiej.
Chciałbym, aby wprowadzane regulacje znacząco przyczyniły się
do rozwoju badań i pobudzały budowę nowoczesnego państwa polskiego, bo tym celom mają służyć. Ale każda zmiana systemowa
niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego wdrażanie reformy musi być
uważnie monitorowane. Tworząc wielkie i silne ośrodki akademickie,
nie możemy dopuścić do marginalizacji uczelni, które pełnią ważne
funkcje w swoich regionach. Jeżeli do tego dopuścimy, to będzie
to zaprzeczenie rozwoju, tego równego i sprawiedliwego, o którym
mówiłem przed chwilą. Będzie to droga w odwrotnym kierunku, niż
powinna zmierzać Polska. Oby okres reform jak najszybciej przyniósł pozytywne rezultaty, a uczelnie wykorzystały szansę dokonania
zmian wewnętrznych i stworzyły uczonym warunki do poprawy pozycji polskiej nauki w świecie, zmniejszając zbędne obciążenia biurokratyczne w pracy nauczycieli akademickich.
Zawsze mówię do każdego grona profesorów, którym mam zaszczyt wręczać nominacje profesorskie. Zawsze powtarzam: Szanowni
Państwo, wierzę głęboko, że tu przede mną dziś stoją lub stoi polski
noblista. Noblista, który zdobędzie tę nagrodę, prowadząc badania
na polskiej uczelni, w polskim gabinecie naukowym, w polskim laboratorium. Są konieczne do tego dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście
finansowanie, które w takich sytuacjach jest rzeczą niezbędną – nauka
musi być odpowiednio finansowania. A po drugie, to myśl, przekonanie i odwaga badawcza, tak bardzo nam potrzebna. Chciałbym, żeby
polska nauka się otwarła, byśmy mieli odwagę myśleć, że jesteśmy
w stanie tego Nobla zdobyć. Ten również i psychologiczny aspekt ma
tutaj ogromne znaczenie. Uwierzmy w to, że jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu, bo jeśli się to stanie, to będzie to dla naszego państwa i dla naszej nauki skok cywilizacyjny rzeczywiście na miarę XXI,
a może i, patrząc perspektywicznie, na miarę XXII wieku.
Na zakończenie pragnę raz jeszcze złożyć wyrazy uznania i wielkie
gratulacje całej społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II w stulecie Państwa wszechnicy. Gratuluję wszystkim
osobom dzisiaj odznaczonym za zasługi dla Rzeczypospolitej. Na ręce Magnificencji Księdza Rektora chciałbym przekazać KUL-owskiej
wspólnocie specjalnie dla Państwa przeznaczoną biało-czerwoną flagę – znak polskiej tożsamości, dumy i jedności. Wyraża ona nasze
przekonanie, że „Jeszcze Polska nie zginęła”, że Ojczyzna nasza zawsze wyjdzie zwycięsko spośród wszystkich wyzwań, aby rozwijać się
i mieć pomyślną przyszłość – a my jesteśmy gotowi poświęcić dla jej
dobra wszystkie nasze siły. Eksponujcie Państwo tę flagę w poczuciu
obywatelskiego spełnienia, jako manifestację patriotycznej służby,
jako symbol wspaniałego dorobku tego uniwersytetu i całej naszej
niepodległej Ojczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkim tu
zebranym i całej społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Szczęść Boże!
źródło: prezydent.pl
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

By uczcić i upamiętnić
założyciela Alma
Mater Lublinensis
Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
o pierwszym rektorze ks. Idzim Radziszewskim
w kontekście powstania jego pomnika.

Księże Rektorze, w dniu naszej rozmowy, tuż po
Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym, kiedy
trwamy w tej szczególnej atmosferze pamięci
o zmarłych, chcemy wrócić myślą do postaci,
której tak wiele zawdzięczamy.
Tak, koniecznie trzeba to powiedzieć
w liczbie mnogiej. Być może na co dzień
nie zastanawiamy się nad tym, ale jubileusz – czas refleksji jest dobrą okazją, by zatrzymać się na chwilę i uświadomić sobie,
że wizjonerska myśl i determinacja w działaniu ks. Idziego Radziszewskiego zasługują na
wdzięczność każdego, dla kogo zapoczątkowany przez niego Uniwersytet był miejscem
kształcenia czy dokształcania, miejscem zatrudnienia, miejscem prowadzenia badań
naukowych czy pracy dydaktycznej. I dotyczy
to wszystkich pokoleń po nim, a ufam, że
będzie ich jeszcze wiele. Wdzięczność, o której mówię, dotyczy również osób pośrednio
związanych z Uczelnią, a myślę o ludziach zachwyconych koncepcją uniwersytetu łączącego fides i ratio, uniwersytetu współtworzącego kulturę chrześcijańską. Chętnie czerpią
oni z uprawianej tu nauki czy też znajdują tu
oparcie dla swoich poglądów. W przemówieniu przygotowanym na uroczystość otwarcia nowego gmachu Uniwersytetu w 1922 r.
ks. Radziszewski napisał: „słusznie [...] za
pewnik uważane jest twierdzenie, że o wartości, znaczeniu, roli i losie każdego narodu decydują ostatecznie zawsze szkoły, jakie
ma naród”. Tak więc – choć może zabrzmi
to pompatycznie – wdzięczność winien
ks. Radziszewskiemu naród właśnie. Za tym
stwierdzeniem stoją konkretne przesłanki.
Otóż, nasz Uniwersytet, który zaczął działalność wkrótce po ogłoszeniu niepodległości

Polski, podjął się – jak tego chciał założyciel
KUL – kształcenia i formowania młodych
świeckich ludzi (to koniecznie trzeba podkreślić, by obalać funkcjonujące wciąż stereotypy), zdolnych i gotowych odbudowywać ojczyznę zniszczoną przez wojnę i zapóźnioną
w wyniku rozbiorów. W swojej 100-letniej
historii, kształtującej się w czasach pokoju
i wojny, komunizmu i demokracji, KUL przygotował ponad 110 000 absolwentów, by
dzielili się pozyskaną tu wiedzą i zdobytą tu
formacją zarówno z rodakami w kraju, jak
i poza nim, jeżeli tak ułożą się ich życiowe
losy. Przechodząc od wielkiej do małej ojczyzny: wdzięczność wobec ks. Radziszewskiego
żywić winni także mieszkańcy Lublina, który
dzięki jego inicjatywie rozrósł się liczebnie,
nabrał charakteru ośrodka akademickiego
i zyskał na znaczeniu najpierw w skali kraju,
a potem także świata, czego dowodem jest
choćby wysoki wskaźnik umiędzynarodowienia lubelskich szkół wyższych. Poza tym, mówiąc o wdzięczności, last but not least, nie
można zapominać, że Uniwersytet – dzieło
ks. Radziszewskiego przyczynił się do rozwoju nauki w wielu dziedzinach. To w dużym
skrócie powody bardzo rozszerzające krąg
wdzięczności.

Tuż po śmierci inicjatora, twórcy i pierwszego rektora naszego Uniwersytetu jego wieloletni bliski współpracownik ks. prof. Piotr Kremer napisał: „Wszyscy odczuli i zrozumieli, że
ubył Polsce człowiek niepospolity, o wybitnej
indywidualności, człowiek żelaznej woli i czynu, wielkiego rozumu, niezwykłej przenikliwości i szlachetnego serca”. Autorów podobnych opinii, w których powoływano się na ich
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Fragment gipsowego odlewu w skali 1:1
pomnika ks. Idziego Radziszewskiego,
wykonanego w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku (fot. Małgorzata Baran-Sanocka)

powszechność, było wówczas wielu, ale i po latach osoba ks. Idziego Radziszewskiego wciąż
była i jest doceniania, wciąż budzi szacunek,
wciąż zasługuje na podziw i uznanie.
Owszem, można by przytaczać liczne przykłady. Jedna z pierwszych inicjatyw uczczenia
pamięci ks. Radziszewskiego należała do ordynatora chirurgii w szpitalu miejskim, późniejszego dyrektora i lekarza naczelnego Szpitala Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej,
dra Kazimierza Rogozińskiego, który już kilka dni po śmierci ks. Radziszewskiego skierował list do wojewody lubelskiego Stanisława
Moskalewskiego, argumentując potrzebę budowy „pomnika publicznego” – jak się wyraził – człowiekowi, który wzniósł w Lublinie
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monumentalne dzieło. Podam też bardzo
znamienny fakt. W 2000 r. „Gazeta w Lublinie” i Radio Lublin ogłosiły plebiscyt na lublinianina 100-lecia. Na liście znalazło się 30
kandydatów – 25 zaproponowanych przez
kapitułę konkursu i 5 dodanych na wniosek czytelników i radiosłuchaczy. Mieszkańcy naszego miasta najwięcej głosów oddali
na ks. Idziego, który lublinianinem był zaledwie 4 lata, a jednak okazało się, że odcisnął
tak mocne piętno na historii Koziego Grodu.
A przy tym wyprzedził znakomitych lublinian:
bpa Stefana Wyszyńskiego, bpa Władysława Gorala, Hieronima Łopacińskiego i Józefa
Czechowicza – bo taka była pierwsza piątka.
Bardzo cieszy, że lokalna społeczność nadal
ma tak dużą świadomość jego zasług.

przygotowania projektu zaproszono 3 artystów wskazanych przez Fundację Rozwoju
KUL, formalnie zajmującą się realizacją tego
dzieła. Ostatecznie wybrano prof. Jana Kucza, uznanego rzeźbiarza, autora monumentalnych pomników wielkich Polaków. Niestety stan zdrowia uniemożliwił mu ukończenie dzieła. Zaprojektowanie i wykonanie pomnika zaproponowano więc prof. Jerzemu
Foberowi. Miałem przyjemność spotkać się
z nim w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie został wykonany gliniany model
w skali 1:1, a z niego gipsowy odlew. W gliwickiej odlewni ma być wykonany odlew
z brązu, który być może – biorąc pod uwagę, że rozmawiamy na początku listopada –
właśnie nabiera tam kształtów.

Wspomniał Ksiądz Rektor o inicjatywie sprzed
lat. Pomnik, który miał uczcić tak ważną w dziejach miasta postać i upamiętniać jej znaczenie
dla Lublina, nie powstał jednak w tamtym czasie. Pomysł został podjęty w 2015 r. i jest właśnie realizowany.

Mamy zapewnienia, że zgodnie z planami pomnik pierwszego rektora KUL zostanie odsłonięty podczas jubileuszowych uroczystości
w dniu 8 grudnia, kiedy obchodzić będziemy
100. rocznicę rozpoczęcia działalności naszego
Uniwersytetu.

Wiosną 2015 r. przedstawiłem pomysł
budowy pomnika ks. Idziego Radziszewskiego i zwróciłem się do mieszkańców Lublina
z prośbą o poparcie tej inicjatywy. Do dalszych działań potrzebne bowiem były podpisy 1000 lublinian. Dokładnie 22 VI 2015 r.
ówczesne kolegium rektorskie złożyło swoje podpisy, rozpoczynając akcję, w którą –
jak pokazały listy – włączyło się około 1500
mieszkańców, w tym – co trzeba podkreślić
– przedstawiciele lubelskich uczelni. Taki był
początek. Potem trwały procedury. W marcu 2016 r. Rada Miasta Lublin poparła projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika, a w czerwcu tego roku przyjęła uchwałę
wyrażającą zgodę na jego budowę.

Zaawansowanie obecnego stanu prac pozwala mieć pewność, że termin ten zostanie
dotrzymany. Fundamenty zostały już wylane,
montowany jest cokół, czekamy więc na posadowienie figury.

Pomnik zaprojektował prof. Jerzy Fober, którego rzeźba Znak wiary, przedstawiająca Chrystusa na krzyżu, przyciąga wzrok osób wchodzących do Gmachu Głównego KUL, bo umieszczona jest na wprost wejścia. Profesor nie jest
jednak pierwszym projektantem, który zmierzył
się z tematem.
Kiedy zapadła decyzja o wzniesieniu pomnika ks. Radziszewskiego, został rozpisany konkurs na najlepszy projekt. Wpłynęło
11 prac, ale żadna z nich nie została zaakceptowana przez komisję, którą kierował
prof. Leszek Mądzik. W związku z tym do

O wizji artysty zapewne rozmawiał Ksiądz Rektor z nim samym.
To sylwetka w postawie stojącej, z lewą
ręką wskazującą zawieszony na piersi krzyż
prałacki i z prawą trzymającą książkę z napisem „Veritas in caritate” w geście jakby
skierowanym do oglądającego. Prof. Fober
mówił, że chciał w ten sposób nawiązać do
genezy KUL, a mianowicie połączenia wiary
i nauki, co symbolizują właśnie krzyż i książka.

A lokalizacja pomnika? Nie jest chyba
przypadkowa.
Wprawdzie budowa pomnika jest inicjatywą środowiska akademickiego, jednak chcieliśmy go wznieść poza kampusem
uniwersyteckim, by tym samym oddać nie
tylko kulowski charakter zasług ks. Radziszewskiego. Udało się uzyskać zgodę Rady Miasta Lublin na ustawienie monumentu w niedalekiej odległości od Uniwersytetu, na skwerze przy ulicy noszącej imię
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ks. Idziego. Skwer zaś poświęcony jest wielkiemu kanclerzowi KUL w latach 1997-2011
abpowi Józefowi Życińskiemu i znajduje się
obok Centrum Spotkania Kultur, co też nabiera szczególnej wymowy, kiedy pamięta się
o otwartości i ks. Radziszewskiego, i abpa Życińskiego na ludzi różnych środowisk, poglądów, wyznań.

Jak czytamy w uzasadnieniu do wniosku, który
w sprawie budowy pomnika skierował Ksiądz
Rektor do przewodniczącego Rady Miasta Lublin, monument zostanie sfinansowany ze środków społecznych, zebranych przez Fundację
Rozwoju KUL. Czy udało się już pozyskać potrzebne fundusze?
Kwota potrzebna do realizacji projektu to
około 350 000 zł, na którą składa się koszt
pomnika i zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia. Jak wiem, udało się ją
już zebrać, za co jestem bardzo wdzięczny
wszystkim, którzy zechcieli dołożyć się do powstania tego dzieła.

Pomnik to z pewnością najokazalsza, ale przecież nie jedyna forma wyrażenia wdzięczności
ks. Radziszewskiemu na 100-lecie Uniwersytetu.
Oczywiście jest ich wiele. Wspomnieć
trzeba przede wszystkim o publikacjach
naukowych i popularnonaukowych, które
dotyczą nieznanych lub mało znanych dotychczas tematów związanych z jego życiem
czy też popularyzują jego dokonania i sylwetkę, a także o Laurze Uniwersyteckim –
Nagrodzie im. ks. Idziego Radziszewskiego,
przyznawanej od ubiegłego roku za wybitne osiągnięcia naukowe, a nazwanej na pamiątkę pierwszego rektora. Ponadto w rocznicę śmierci księdza rektora (ale nie tylko)
wyrażamy naszą pamięć i wdzięczność, modląc się przy jego grobie, który kilka lat temu odnowiliśmy, i organizując koncert w ramach muzycznego cyklu Opus Magnum.

Tych inicjatyw w najbliższym czasie będzie –
jak można przypuszczać – jeszcze więcej, także
w związku z przypadającą za 4 lata 100. rocznicą
śmierci założyciela KUL. Jego pomnik stanie się
wówczas zapewne miejscem, które zgromadzi
licznych lublinian.
Mam taką nadzieję, a już dzisiaj zapraszam
wszystkich na jego uroczyste odsłonięcie.
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DR HAB. KRZYSZTOF WIAK, PROF. KUL
dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

W

dniach 12-14 IX 2018 r. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II był gospodarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni
Publicznych. Coroczne spotkanie władz wydziałów prawa jest forum współpracy akademickich środowisk prawniczych 18 polskich
uniwersytetów oraz jedynej w tym gronie
uczelni niepublicznej, jaką jest KUL. Na zaproszenie dziekana WPPKiA do Lublina przybyli dziekani, prodziekani, eksperci, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz innych instytucji zajmujących
się sprawami szkolnictwa wyższego i nauki,
a także reprezentanci podmiotów partnerskich i współpracujących z Wydziałem.
Wybór naszej Alma Mater na miejsce
zjazdu władz wydziałów prawa polskich
uczelni wiązał się z obchodami 100-lecia studiów prawniczych na KUL. Dla społeczności
WPPKiA było to najważniejsze wydarzenie
obchodów jubileuszu, obok Światowego
Zjazdu Absolwentów i wydania publikacji
pt. 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ogólnopolski Zjazd
Dziekanów Prawa
Wydarzenie organizowane co roku przez wydziały
prawa uczelni publicznych, będące okazją do integracji
środowiska, wymiany doświadczeń i wskazania
kierunków rozwoju w zakresie nauki, kształcenia
i współpracy z przemysłem, zostało w tym roku
zorganizowane na KUL.

Wydział Prawa,
Prawa Kanonicznego
i Administracji
Zjazd stał się niepowtarzalną okazją do
zaprezentowania historii oraz aktualnego
dorobku Wydziału. Przed wiekiem założyciel KUL ks. rektor Idzi Radziszewski dostrzegł potrzebę istnienia ośrodka naukowego na Lubelszczyźnie – w regionie położonym pomiędzy miastami z silnymi tradycjami akademickimi: Warszawą, Krakowem
i Lwowem. Od początku na KUL uprawiane były nauki prawne: prawo na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
i prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych. Obecnie na
Wydziale prowadzone są studia na 6 kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, prawo w biznesie, administracja, European
Studies, European Union Law. Wydział ma
pełne uprawnienia do prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i profesora. Pracownicy, w tym 61 samodzielnych pracowników
naukowych, prowadzą badania na najwyższym poziomie, rozwijają współpracę międzynarodową oraz realizują projekty z podmiotami zewnętrznymi na rzecz otoczenia społecznego i gospodarczego. Studenci odnoszą sukcesy w międzynarodowych

W pierwszej dyskusji panelowej, której tematem były struktury i kompetencje organów uczelni
oraz jej autonomia statutowa, wzięli udział: podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller (z lewej)
i przewodniczący PKA prof. dr hab. Krzysztof Diks (z prawej); moderował dr hab. Andrzej Herbert,
prof. KUL, prodziekan WPPKiA KUL (fot. Małgorzata Adamczyk)

konkursach wiedzy prawniczej, a absolwenci osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach
na aplikacje prawnicze (w poprzednim roku 72,14% absolwentów rocznika 2017 dostało
się na wymarzoną aplikację). Szczególnie ważna w świetle nowych wyzwań stawianych
przez Ustawę 2.0 stała się kooperacja z biznesem w ramach Konsorcjum „Bezpieczeństwo
Gospodarcze Polski” z partnerami, wśród których są: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty S.A. w Tarnowie, KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., Union
Investment TFI S.A., PGNiG, PGE Dystrybucja, Enea S.A.

Tematyka zjazdu
WPPKiA, podobnie jak inne wydziały prawa w Polsce, aktualnie staje wobec wyzwań
związanych z nowymi regulacjami przyjętymi w ustawie z 20 VII 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668; zwanej Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla nauki). Problematyka wpływu reformy nauki na dyscypliny prawne stała się tematem przewodnim zjazdu
dziekanów na KUL.
Uroczystego otwarcia zjazdu w dniu 13 IX 2018 r. dokonali: Rektor KUL ks. prof. dr hab.
Antoni Dębiński, dziekan WPPKiA dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL oraz podsekretarz stanu
w MNiSW Piotr Müller.
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W programie zostały przewidziane 4 panele dyskusyjne, nawiązujące do rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
struktura i kompetencje organów uczelni (w tym usytuowanie dzisiejszych wydziałów); autonomia statutowa uczelni i jej zakres (uczestnicy panelu: Piotr Müller – podsekretarz stanu w MNiSW, prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
moderator: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL);
pracownicy uczelni, ścieżki kariery naukowej (i dydaktycznej) oraz kształcenie doktorantów
(uczestnicy panelu: prof. dr hab. Jarosław Górniak – przewodniczący Rady Narodowego
Kongresu Nauki, dr hab. Piotr Stec, prof. UO – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, moderator: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL);
ewaluacja jakości działalności naukowej dyscyplin i przyznawanie kategorii naukowej (ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk humanistycznych i społecznych), lista wydawnictw i lista czasopism (uczestnicy panelu: prof. dr hab. Wojciech Dajczak – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, dr hab. Henryk Nowicki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, moderator: dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL);
zmiany w procedurze nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu
profesora (uczestnicy panelu: prof. dr hab. Bronisław Sitek – sekretarz Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego, moderator: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL).

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych podczas obrad
(fot. Małgorzata Adamczyk) i zwiedzania Kazimierza Dolnego (fot. Sławomir Hypś)

Propozycje i wnioski
Po zakończeniu obrad dziekani przygotowali wspólne stanowisko, przekazane
ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego,
w którym ustosunkowali się do kluczowych
problemów pojawiających się wraz z wejściem w życie Prawa o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz po ogłoszeniu projektów aktów wykonawczych w sprawach: dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, sporządzania
wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ewaluacji jakości działalności
naukowej oraz systemu POL-on. Przedstawiciele polskiego prawniczego środowiska
naukowego docenili reakcję ustawodawcy
na wady systemu szkolnictwa i nauki w aktualnym kształcie oraz dostrzegli potrzebę
zmiany wielu elementów determinujących
jego funkcjonowanie. W dokumencie tym
wyrazili liczne uwagi dotyczące między innymi zakresu autonomii statutowej uczelni, łączenia zajęć na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, listy wydawnictw naukowych oraz zasad tworzenia listy czasopism
naukowych, programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ewaluacji jakości działalności naukowej. Dziekani zaproponowali
również zakwalifikowanie nauki o administracji do dyscypliny nauki prawne. Wyrazili
nadzieję, że ostateczny kształt nowych rozwiązań prawnych będzie ustalany w dialogu
z przedstawicielami środowiska naukowego,
przy dostrzeżeniu zróżnicowanego potencjału poszczególnych jednostek oraz z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin nauki.

***
W programie zjazdu znalazły się nie tylko
merytoryczne dyskusje o reformie szkolnictwa wyższego i nauki. Przewidziano również
czas na spotkania kuluarowe, zwiedzanie
KUL i Lublina oraz na wizytę w Kazimierzu
Dolnym.
Partnerami Ogólnopolskiego Zjazdu
Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych, którzy udzielili WPPKiA wsparcia
finansowego, były podmioty od wielu lat
współpracujące z nim: Fundacja Potulicka,
KGHM Polska Miedź S.A., Union Investment
TFI S.A., PGNiG, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Suempol Sp. z o.o., Wydawnictwo C.H. Beck, Fabryka Cukierków
„Pszczółka” Sp. z o.o.
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KS. DR HAB. JAROSŁAW JĘCZEŃ, PROF. KUL
dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

100 lat wspólnego
dziedzictwa
P

atronat narodowy nad kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda, a przewodniczącym Komitetu
Honorowego został prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki. Gościem honorowym
wydarzenia była Georgette Mosbacher –
ambasador USA w Polsce.
Organizatorami kongresu byli ks. prof. dr
hab. Antoni Dębiński, rektor KUL i Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. W imieniu Rektora KUL przygotowaniem wydarzenia zajęła się Szkoła Języka i Kultury Polskiej,
a w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim powstał zespół do spraw organizacji kongresu
z przewodniczącym drem hab. Jackiem Gołębiowskim, prof. KUL. Partnerem organizacyjnym po stronie amerykańskiej byli przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu.
Wydarzenie współorganizowali: Fundacja Języka i Kultury Polskiej, Europejska Fundacja
Aktywności Społecznej, Ośrodek Badań nad
Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL,
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL, a ze strony amerykańskiej – Polski Instytut w Ameryce.
Celem kongresu było stworzenie warunków do wzajemnego poznania się ludzi nauki, kultury i biznesu z Polski i z USA na kanwie wspólnej historii oraz stworzenie przestrzeni do wspólnego działania w przyszłości. W wydarzeniu uczestniczyło około 500
osób, w tym 50 z USA, ze stanów: Wisconsin,
Illinois i Texas. Pośród gości byli przedstawiciele władz stanu Wisconsin, w tym senatorowie: Ron Johnson, Daniel Feyen, Kenneth
Skowronski, Peter Barca.

Nauka i kultura
Trzy filary tematyczne, wokół których zorganizowano kongres, to: nauka, kultura i biznes. Służba prawdzie w nauce i pielęgnowanie kultury polskiej legły u podstaw więzi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Polonią amerykańską. Z perspektywy lat pomoc
materialna i duchowa Towarzystwa Przyjaciół
KUL oraz Polaków pracujących i mieszkających w USA była i jest nieoceniona. Równolegle rodziła się współpraca jednostek uniwersyteckich (m.in. Chóru Akademickiego KUL,
Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytetu

W dniach 11-14 X 2018 r. odbył się w Lublinie Kongres
Polsko-Amerykański zatytułowany „100 lat wspólnego
dziedzictwa”. Hasło to akcentowało ostatnie
100 lat wspólnej historii Polski i Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, a sama idea kongresu związana była
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.
i powstaniem najstarszego w Lublinie uniwersytetu –
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jubileuszowy rok 2018 poprzedził jeszcze jedną rocznicę
– nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy
Polską i USA.
Otwartego) z polonijnymi na wielu płaszczyznach, w tym naukowej, dydaktycznej i kulturowej. Na bazie takiej współpracy, pomiędzy Szkołą Języka i Kultury Polskiej z Uniwersytetem
w Milwaukee w stanie Wisconsin, powstała idea kongresu. Od 1979 r. prof. Michał Mikoś,
absolwent KUL, związany z Departamentem Slawistyki Uniwersytetu w Milwaukee, przyjeżdżał do Szkoły Letniej Języka i Kultury KUL z kolejnymi grupami studentów. Do dziś dzięki jego zaangażowaniu przyjechało do Szkoły ponad 400 osób z Wisconsin. Na początku 2018 r.,
podczas wizyty dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Milwaukee, zrodził się pomysł
kongresu, który miał pokazać już nie tylko więzi naukowe, ale także kulturowe i biznesowe
łączące Polskę i USA, w tym Lublin i Milwaukee.
W obszarze nauki 2 tematy zdominowały kongres – przedsiębiorczość i historia. Już sesja plenarna podczas inauguracji w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie podkreśliła wagę komercjalizacji wiedzy i start-upów, dedykowanych projektów
edukacyjnych, działań badawczo-rozwojowych firm i uczelni, innowacyjnych rozwiązań,
wymiany zasobów personalnych i doświadczeń. Sesja wykładowa na KUL dla pracowników
naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i dla studentów zatytułowana była „Przedsiębiorczość i innowacyjność na KUL”. Prelegenci z USA John Paul Griffin – prezydent President’s
Advisory Council of the John Maxwell Team i Arlene H. Meritz poświęcili swe wystąpienia roli
przywództwa i bycia liderem w różnych obszarach życia wspólnotowego. Les Begay – prezydent American Indian Center mówił o tożsamości narodowej i zachowaniu własnej kultury
w dobie globalizacji. Goście z USA poprowadzili także, razem z Maciejem Wiśniewskim – prezesem Zarządu Inspire Leadership w Polsce, Marleną Wiśniewską i Anną Krawczyk, warsztaty
dla studentów w obszarze innowacyjnego przywództwa, które uwzględnia zmieniające się
warunki biznesowe, naukowe i kulturowe.
Wspólna historia Polski i USA w perspektywie odzyskania niepodległości przez Polskę
w roku 1918 i w okresie zniewolenia komunistycznego była tematem sesji wykładowej drugiego dnia. Prelegentami byli dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL i dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL. Ten ostatni wspominał prezydentów Thomasa Woodrowa Wilsona i Ronalda
Reagana, których tablica pamiątkowa została uroczyście odsłonięta na budynku Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego. O tożsamości narodowej Polaków w USA i perspektywach współpracy naukowej w obszarze historii i kultury mówił Arkadiusz Gorecki – dyrektor Misji Polskiej w USA. Na zakończenie debaty historycznej wojewoda lubelski wręczył dyplomy uznania za długoletnią pracę, promocję języka i kultury polskiej w USA pracownikom Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL: Cezaremu Rucie, Marii Łaszkiewicz, Wioletcie Próchniak i Bożenie
Krawiec.
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Uczestnicy Kongresu Polsko-Amerykańskiego podczas sesji otwierającej
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Złożenie wieńca przed pomnikiem św. Jana Pawła II i kard. Stefana
Wyszyńskiego przez delegację amerykańską

Biznes i misja gospodarcza
Termin „biznes” był najczęściej przywoływanym podczas kongresu słowem,
nie tylko w odniesieniu do nauki, ale nade
wszystko w kontekście misji gospodarczej
zorganizowanej w ramach Kongresu Polsko-Amerykańskiego przez Lubelski Urząd
Wojewódzki w Lublinie. Jak zaznaczyła podczas inauguracji Dorota Dąbrowska-Winterscheid – dyrektor zarządzająca Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do ścisłej czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce.
Szacunki Amerykańskiej Izby Handlowej
w Polsce pokazują, że wartość amerykańskich inwestycji po I kwartale 2018 r. sięgnęła 130 mld zł. W 2016 r. do Polski trafiły
towary o łącznej wartości 23,4 mld zł, a Polska wyeksportowała do USA produkty warte
20 mld zł. Firmy z kapitałem amerykańskim
są jednymi z największych zagranicznych
pracodawców. W 2015 r. pracowało w nich
ponad 210 000 osób. Niestety, Lubelszczyzna jest „białą plamą” na mapie Polski, jeśli
chodzi o amerykańskie inwestycje. Kongres
i następujące po nim wydarzenia mają zmienić tę sytuację. Panel dyskusyjny zatytułowany „Mapa drogowa dla biznesu w USA

Uroczystość na dziedzińcu KUL z udziałem (od lewej): wojewody lubelskiego
Przemysława Czarnka, ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher,
ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i Rektora KUL
ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego

Wizyta studyjna w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

i w Polsce. Dobre praktyki” pokazał potencjał lubelskich i ogólnopolskich podmiotów
gotowych do współpracy i wymiany gospodarczej z podmiotami z USA. Tę gotowość,
w swoim wystąpieniu, potwierdził Jerzy
Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju.

Spotkania i wizyty studyjne
Kongres był okazją do wielu spotkań formalnych i nieformalnych, rozmów o przeszłości i perspektywach na przyszłość.
Najważniejsze spotkanie miało miejsce
w pierwszy dzień wydarzenia na dziedzińcu
KUL, który – jak powiedział Rektor KUL – jest
sercem, centrum i świadkiem 100-letniej historii Uniwersytetu. Słowa wdzięczności pod
adresem KUL i słowa hołdu Janowi Pawłowi II wyraziła Georgette Mosbacher. Zaznaczyła, że KUL jest pierwszym uniwersytetem, który odwiedza w czasie swego pobytu
w Polsce jako ambasador USA, a Lublin drugim miastem. G. Mosbacher zwiedziła salę,
w której wykłady prowadził ks. Karol Wojtyła, a także spotkała się ze studentami z USA.
Na zakończenie uroczystości na dziedzińcu
KUL przedstawiciele delegacji amerykańskiej
i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w asyście Akademickiej Służby Porządkowej KUL
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i Wojska Polskiego, złożyli wieńce pod pomnikiem św. Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Kolejne ważne spotkania podczas kongresu – to wizyty studyjne. Pierwsza odbyła się
na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz w Interdyscyplinarnym Centrum
Badań Naukowych KUL. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem tak gości z USA, jak
i przedstawicieli polskiego biznesu. Pozostałe wizyty studyjne, w ciągu 2 kolejnych dni,
związane były z misją gospodarczą. Przedsiębiorcy z USA odwiedzili lokalne firmy, zakłady przemysłowe i samorządy w Lublinie,
Puławach, Lubartowie, Radzyniu Podlaskim,
Białej Podlaskiej, Łukowie, Zamościu i Chełmie. Wizytom o charakterze gospodarczym
towarzyszyły także spotkania przybliżające
gościom z USA historię Lubelszczyzny, jej kulturę i tradycję.
***
Polsko-Amerykański Kongres był okazją
do spojrzenia w historię obu narodów i jednocześnie sposobnością do nakreślenia kierunków wspólnego działania na przyszłość.
Jego druga część została zaplanowana na
czerwiec 2019 r. w Milwaukee w stanie
Wisconsin.
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

W jubileuszowym
skrócie...

... o tym, co jeszcze
wypełniało kalendarz
obchodów 100-lecia KUL.

Obrady KRUP z udziałem
(z lewej) podsekretarza stanu
w MNiSW Piotra Müllera
i przewodniczącego KRUP
prof. dra hab. Wojciecha Nowaka

W Moskwie i Petersburgu
Delegacja archidiecezji lubelskiej pod przewodnictwem wielkiego
kanclerza KUL abpa Stanisława Budzika i delegacja KUL z prorektorem ks. drem hab. Andrzejem Kicińskim, prof. KUL na czele odwiedziła w dniach 10-17 IX 2018 r. Moskwę i Petersburg. W stolicy Rosji
spotkała się między innymi z ambasadorem RP w Rosji Włodzimierzem Marciniakiem i z nuncjuszem apostolskim abpem Celestino
Migliore. W Petersburgu zaś, z którym przez wiele lat związany był
ks. Idzi Radziszewski jako student, a potem rektor Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej, miała między innymi okazję zwiedzać miasto
śladami ks. Radziszewskiego i modlić się w polskim kościele św. Katarzyny – miejscu konsekracji biskupów lubelskich: Kazimierza Wnorowskiego i Franciszka Jaczewskiego.

Posiedzenie KRUP
100-lecie naszej Uczelni stało się okazją do zaproszenia na KUL
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W obradach KRUP
w dniu 22 X 2018 r. udział wzięli rektorzy i prorektorzy ze wszystkich
polskich uniwersytetów, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz doktorantów.
Tematem spotkania były finansowe i praktyczne aspekty wdrażania
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koperta i znaczek pocztowy
1 X 2018 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu kopertę i znaczek
z okazji 100-lecia utworzenia KUL. Znaczek, zaprojektowany przez
Andrzeja Gosika, został wydany w nakładzie 100 000 egzemplarzy.
Akademia Duchowna
Rzymskokatolicka
w Petersburgu
(fot. ks. Mirosław
Chmielewski)
Podczas spotkania
z nuncjuszem
apostolskim w Rosji
abpem Celestino
Migliore – pełniącym
funkcję nuncjusza
apostolskiego
w Polsce w latach
2010-2016 –
abp Stanisław Budzik
i prorektor ks. dr
hab. Andrzej Kiciński,
prof. KUL wręczyli
watykańskiemu
dyplomacie Medal
100-lecia KUL
(fot. ks. Mirosław
Chmielewski)

Koperta ze
znaczkiem
na 100-lecie KUL

„W służbie wolności i prawdzie”
Chór KUL, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Kamila Lendzion – sopran, Urszula Kryger – mezzosopran, Przemysław Baiński – tenor, Jarosław Bręk – bas-baryton,
Jadwiga Kowalska – organy byli wykonawcami uroczystego koncertu, który z okazji 100-lecia KUL odbył się 25 X 2018 r. w Filharmonii
im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Dyrygował dr hab. Grzegorz Pecka.
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zień 16 X 2018 r. jest szczególny z kilku powodów. Pierwszym i zarazem
chyba najważniejszym jest 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (1978); drugim – 30. rocznica uhonorowania przez KUL kard. Josepha Ratzingera
doktoratem honoris causa (1988); trzecim
– 50. rocznica śmierci Romano Guardiniego
(1968). Te 3 wielkie postaci łączy teologia
żywa, konkretna i głęboka, skupiająca się na
harmonii rozumu i wiary oraz wymagająca
więzi z Bogiem jako najwyższą Prawdą. „Ja
jestem prawdą” (J 14,6) – mówi Jezus. Wiara
w trójjedynego Boga, rozumiana jako oddanie siebie Bogu (credere in), tworzy komunię ludzi w prawdzie, pośredniczoną przez
Chrystusa w Duchu Świętym. Taka wiara jest
wyznacznikiem dla uprawiania całej teologii
w wyznaniu Boga jako Prawdy i dostępności
tej Prawdy we wspólnocie chrześcijańskiej,
która wyrasta z Bożej miłości.
W kontekście tych wielkich wydarzeń
personalnych odbyła się prezentacja nowego tomu Opera omnia J. Ratzingera pod
znamiennym tytułem W rozmowie z czasem. Rozmowę tę odbywa Joseph Ratzinger – Benedykt XVI ze znanymi dziennikarzami. Pierwszy wywiad przeprowadził Vittorio Messori w roku 1984 i opatrzył go tytułem Raport o stanie wiary, a kolejne Peter
Seewald i nadał im tytuły: Sól ziemi (1996),
Bóg i świat (2000), Światłość świata (2010).
Tom zawiera też niepublikowane dotąd w języku polskim wywiady z lat 1969-2004, będące odpowiedzią na pytania teologiczne
stawiane J. Ratzingerowi, począwszy od pełnienia przez niego funkcji uniwersyteckiego
profesora po pontyfikat.
Wszystkie rozmowy dotyczą wiary chrześcijańskiej. Najpierw mamy jakby sprawozdanie o stanie naszej wiary (pierwsza rozmowa). Następnie pytania człowieka na temat wiary, często zamykające mu do niej
drogę (druga rozmowa). Stąd powstaje potrzeba naświetlenia wewnętrznych kwestii
samej wiary, gdyż jawią się one człowiekowi jako albo mało zrozumiałe, albo w ogóle
nieakceptowalne (trzecia rozmowa). Wreszcie sam czas przynosi wraz z kryzysem społecznym pewnego rodzaju kryzys kościelny
(czwarta rozmowa).
Joseph Ratzinger już jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przestrzegał przed zagubieniem własnej tożsamości wierzących
wobec neopogaństwa, które zawładnęło
nie tylko myśleniem, ale i działaniem człowieka. A jako papież postanowił na nowo
uwypuklić tajemnicę Ewangelii, by bardziej
jeszcze poznać kosmiczną moc samego Jezusa Chrystusa i przez to pokazać człowiekowi
Boga i wyznać prawdę o Jego stworzeniu,
czyli prawdę o naszej egzystencji, o naszej

KS. PROF. DR HAB. KRZYSZTOF GÓŹDŹ
Instytut Teologii Dogmatycznej

Przyjęcie
lub odrzucenie Boga
rozstrzygnie losy świata
Wywiady z Josephem Ratzingerem – Benedyktem XVI
dotyczące wiary chrześcijańskiej złożyły się
na zaprezentowany na KUL tom XIII jego Opera omnia.

Dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL i ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź – redaktorzy polskiej edycji
„Opera omnia” Josepha Ratzingera oraz ks. prof. Karl-Heinz Menke podczas prezentacji tomu XIII

nadziei, o sensie naszego życia. Dlatego dialog ten można streścić w wołaniu papieża:
albo świat uzna istnienie Boga Jezusa Chrystusa, albo Go odrzuci, a na tym dylemacie
rozstrzygną się losy świata.
W rozmowie z czasem mamy do czynienia z głębokimi rozważaniami dotyczącymi
zderzenia wiary chrześcijańskiej z neopogaństwem naszych czasów i z coraz większym rozchwianiem cywilizacji euroatlantyckiej. „Dlatego tak pilną rzeczą – powie emerytowany papież – jest postawienie na nowo
w centrum naszego myślenia pytania o Boga. Nie chodzi przy tym o Boga, który jakoś
tam istnieje, ale o Boga, który nas zna, który
do nas mówi i który nas obchodzi – i który
także jest naszym Sędzią” (t. 13/2, s. 800).
Dlatego też z całą stanowczością Ratzinger
mówi o nadziei i ufności, którą daje dziś Kościół, sięgający do korzeni: „Kościół może jedynie prezentować to, co posiada i czym jest.
[...] Ewangelia nie stała się pusta i Chrystus
nie odszedł. Nie strategie tworzą nadzieję,
ale to Chrystus nią jest” (t. 13/3, s. 1026).
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W tym też duchu wygłosił wykład
ks. prof. Karl-Heinz Menke z Uniwersytetu
w Bonn pt. „Odpowiedź Josepha Ratzingera na historyczno-religijne relatywizowanie
chrześcijaństwa”. Wykazał on, że Ratzinger
wyraźnie odrzuca tezę, iż skoro istnieje tak
wiele różnych religii, to pytanie o prawdziwą
religię samo z siebie jest zbyteczne. Dlatego
stanowczo opowiada się on za wszechmocą
Boga w niemocy Ukrzyżowanego, która wyraża prawdę o miłości Syna wobec Ojca. Tak
chrześcijańska teologia interpretuje Logos
wszelkiego bytu jako miłość. Miłość jednak
może istnieć tylko jako udzielenie prawdziwej wolności.
Rozmowy z czasem są ważnym namysłem Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
nad obecnym kairosem. Więcej, jest to
prorocza wizja coraz większej sekularyzacji
życia, ale nie jest ona tragiczna, lecz mimo wszystko pełna nadziei na ostateczne
zwycięstwo Prawdy, Dobra i Miłości. W tym
tkwi prawdziwa wielkość obecnego papieża
emeryta.

Nr 6 (176)

28

WYDARZENIA

AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych BU KUL

Świadkowie tamtych chwil
Pod takim tytułem została zaprezentowana wystawa przygotowana przez
Oddział Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL dla uczczenia
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Ś

wiadkowie tamtych chwil. Polskie
relacje prasowe z lat 1914-1918 ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
Kalendarium drogi do Niepodległej” – to
pełny tytuł ekspozycji. Jej koncepcja i temat podkreślały szczególną rolę prasy
w budowaniu relacji z ówczesnym odbiorcą, świadkiem i uczestnikiem przełomowych chwil. Wystawa miała charakter kalendarium relacjonującego najważniejsze
wydarzenia, które doprowadziły do uzyskania niepodległości przez Polskę. Każda
data opatrzona została ówczesnymi relacjami prasowymi, opisującymi czy tylko
wzmiankującymi dane wydarzenie, a także wzbogacona materiałem ilustracyjnym
w postaci fotografii oraz rysunków.
Historia drogi do Niepodległej jest tu
„gazetami pisana”, stąd też przedstawione
zostały krótkie noty bibliograficzne 20 tytułów czasopism, z których materiały zaprezentowano. Chociaż podstawę wystawy tworzą czasopisma, to uzupełniają ją
wybrane oryginalne druki zwarte, w tym
albumy i atlasy. Można podzielić je na 3
grupy. Pierwszą stanowią wydawnictwa
z lat 1910-1918; drugą – publikacje z czasów II Rzeczypospolitej, sprzed 1939 r.;
trzecią – książki wydane po 1989 r., wraz
z najnowszymi, jubileuszowymi z bieżącego roku. Na wystawie zaprezentowano
również eksponaty pochodzące ze zbiorów prywatnych, na przykład oryginalny
egzemplarz pół marki polskiej oraz fragment autentycznej tablicy ze słupa granicznego zaboru austriackiego, wykopanego w rejonie gminy Radomyśl nad
Sanem.
Wystawę, której otwarcie miało miejsce 9 XI 2018 r., można było oglądać do
końca miesiąca na IV piętrze BU KUL.
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Lwowskie pismo
satyryczno-polityczne „Szczutek”
– numer z 15 XII 1918 r.
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DR KATARZYNA KOŁAKOWSKA
p.o. dyrektor BU KUL

KS. PROF. DR HAB. WIESŁAW PRZYGODA
dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki

Signum
Universitatis
Pamiątkowy medal KUL otrzymał
bp Wiesław Śmigiel.

U

roczystość w dniu 24 X 2018 r. została zorganizowana przez
Specjalizację Teologii Pastoralnej KUL na okoliczność podziękowania bpowi Wiesławowi Śmiglowi za 20 lat obecności w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki, najpierw jako doktoranta,
potem jako pracownika naukowo-dydaktycznego. Wręczając Signum
Universitatis, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL, podkreślił znaczenie tego wyróżnienia w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Uniwersytetu. Zaznaczył
też, iż nie jest to pożegnanie, lecz podziękowanie za dotychczasową
pracę naukową i dydaktyczną, gdyż liczy na kontynuację współpracy
biskupa z KUL. Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, dziekan Wydziału Teologii, podarował bpowi Śmiglowi jubileuszową publikację
o Wydziale Teologii KUL. Od swoich zaś koleżanek i kolegów otrzymał on na pamiątkę akwarelę przedstawiającą dziedziniec Gmachu
Głównego KUL.
Bp W. Śmigiel podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w 1998 r. W 2003 r. obronił doktorat z teologii,
a w 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego teologii w zakresie teologii pastoralnej. W latach 2001-2017 pracował na KUL na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.
W pracy naukowej bp dr hab. W. Śmigiel koncentruje się na roli mediów w duszpasterstwie, podmiocie duszpasterstwa, teologii
laikatu, dynamice małych grup religijnych, eklezjalności zrzeszeń
religijnych, kairologii oraz teologii kultury. Jest autorem 3 książek,
ponad 40 artykułów naukowych i wielu publikacji popularnonaukowych. Wypromował 4 doktorów. W 2012 r. otrzymał Medal Komisji
Edukacji Narodowej.
24 III 2012 r. ks. Śmigiel został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a 11 XI 2017 r.
przez papieża Franciszka biskupem diecezji toruńskiej. W strukturach
Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Rady ds. Rodziny, Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz Zespołu Biskupów
ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, a także członkiem Rady
Stałej KEP, Komisji Duszpasterstwa oraz Komisji ds. Polonii i Polaków
za Granicą.

Umowa
między BU KUL
i Biblioteką
Narodową
Za sprawą podpisanego porozumienia
obydwie biblioteki będą podejmować
wspólne inicjatywy i prowadzić wspólne
działania.

We

wrześniu 2018 r. prorektor dr hab. Iwona Niewiadomska,
prof. KUL w imieniu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski podpisali porozumienie o współpracy. Postanowiono w nim umacniać i rozwijać
współpracę w dziedzinach związanych z działalnością obu bibliotek,
w szczególności w zakresie zapewnienia nowoczesnych form dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,
tworzenia i rozwijania zaawansowanego warsztatu informacyjnego
wspierającego badania naukowe, ochrony narodowego zasobu bibliotecznego oraz badań naukowych nad zbiorami historycznymi
i kulturą książki.
Jest to wyjątkowy moment dla naszej Biblioteki, będący ukoronowaniem jej 100-letniego istnienia, dorobku wielu pokoleń bibliotekarzy, a także ofiarności darczyńców, dzięki którym możemy
poszczycić się znakomitą kolekcją zbiorów specjalnych: rękopisów
czy starych druków. Teraz będziemy mogli pochwalić się tymi kolekcjami poza murami Biblioteki Uniwersyteckiej. Docenienie naszych
zbiorów – to jedna z wielu płaszczyzn, na których Biblioteka Uniwersytecka KUL jest beneficjentem. Na mocy porozumienia dostaniemy
również nowoczesne narzędzia, między innymi program Academica,
dzięki któremu na wybranych stanowiskach w bibliotecznej czytelni
i kampusie głównym będzie dostęp online do wszystkich publikacji
ukazujących się na rynku polskim i objętych prawem autorskim, niedostępnych poza tymi stanowiskami.
Współpraca obu bibliotek – to także wspólne katalogowanie.
Biblioteka Narodowa doceniła doświadczenie i umiejętności katalogerów BU KUL, proponując współpracę także na tej płaszczyźnie.
Należy zauważyć, że Biblioteka Narodowa, realizując projekt
e-usługa Omnis, odzyskuje należne jej miejsce lidera w obszarze bibliotek w Polsce. To właśnie biblioteki narodowe poszczególnych krajów, na przykład we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, wyznaczają
kierunki usług bibliotecznych, wprowadzają najnowocześniejsze narzędzia i technologie, z których później korzystają pozostałe biblioteki,
w tym naukowe. Cieszy nas także fakt, że pierwsza publiczna biblioteka w Polsce, jedna z najznakomitszych w XVIII-wiecznej Europie,
o historii tak chlubnej, jak tragicznej, wraca dzisiaj na szczyt i jest nam
niezwykle miło, że możemy jej w tym szczególnym czasie jako partner
towarzyszyć.
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KS. DR MARIUSZ LACH SDB
kierownik Teatru ITP

Nowa sala teatralna

EWA KULA
Dział Komunikacji

Lubelski Salon
Maturzystów
Zlokalizowana w Centrum Transferu
Wiedzy, pozwoli na profesjonalną
realizację spektakli i koncertów.

KUL,

będący uczelnią o profilu w dużej mierze humanistycznym, dba nie tylko o przekazywanie studentom wiedzy
teoretycznej, ale także o ich rozwój kulturalny. Aby absolwenci Uczelni
mogli być ambasadorami wartości chrześcijańskich, w czasie studiów
przygotowują się do poznania i tworzenia kultury. Czynią to między
innymi podczas różnorodnych zajęć akademickich, a także w ramach
organizacji studenckich – są to grupy wokalne, np. Chór KUL, Chór
Duszpasterstwa Akademickiego czy Schola Gregoriana, jak również
zespoły teatralne: Scena Plastyczna KUL, Teatr ITP i Teatr Enigmatic.
Do rozwijania talentów potrzebna jest wyraźnie na ten cel przeznaczona przestrzeń. Jak dotąd kulowskie teatry adaptowały do
swych potrzeb różne sale wykładowe. Po zakończeniu rozbudowy
kampusu głównego znalazło się w nowym skrzydle Centrum Transferu Wiedzy pomieszczenie przeznaczone do realizacji działań teatralnych. Obecna sala posiada rozbudowaną scenę, kilka garderób i amfiteatralną widownię, mogącą pomieścić prawie 100 osób. Wymalowana na czarno, wraz ze specjalnie przygotowanym okotarowaniem,
sprawia, iż zarówno zajęcia artystyczne, próby, a przede wszystkim
spektakle przebiegają w artystycznej atmosferze.
Uroczyste otwarcie sali przez ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL, miało miejsce 10 X 2018 r. Po jego słowie wstępnym i wskazaniu na potrzebę istnienia takiej przestrzeni salę poświęcił o. Rafał Sztejka SJ, duszpasterz akademicki KUL, a ks. dr Mariusz
Lach SDB, kierownik Teatru ITP, wskazał na plany jej efektywnego
wykorzystania. Wieczorem tego dnia była okazja, aby sprawdzić sceniczne możliwości nowo poświęconej sali. Teatr ITP wystawił przy
pełnej widowni spektakl Oskar i Róża, oparty na tekście Erica-Emmanuela Schmitta. I chociaż od tego momentu minęło zaledwie kilka
tygodni, to okazuje się, że przestrzeń ta, ku zadowoleniu widzów, jest
intensywnie wykorzystywana przez kulowskie teatry.

KUL, dzięki współpracy z Fundacją
Edukacyjną Perspektywy, był po raz
pierwszy gospodarzem Lubelskiego Salonu
Maturzystów. 26 i 27 września Uniwersytet
odwiedzili maturzyści, którzy mogli
zapoznać się z ofertą edukacyjną KUL
i innych szkół wyższych.

T

egoroczny Salon Maturzystów cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem. Tylko w wykładach dotyczących przedmiotów
maturalnych, wygłoszonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa, wzięło udział ponad 9000 zarejestrowanych
maturzystów z województwa lubelskiego i ościennych, jak również
kilkuset nauczycieli. Jeszcze więcej osób odwiedziło stoiska informacyjne uczelni polskich i zagranicznych, mieszczące się na parterze Kolegium Jana Pawła II. Uroczystego otwarcia Salonu dokonała dr hab.
Iwona Niewiadomska, profesor i prorektor KUL, w obecności lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk, dyrektora OKE Kraków Lecha
Gawryłowa, władz uczelni lubelskich, przedstawicieli Urzędu Miasta
oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
Organizacją wydarzenia ze strony KUL zajmowali się pracownicy
Działu Komunikacji w kooperacji z Działem Kształcenia, przy wsparciu Działu Administracji Obiektami oraz Działu Teleinformatycznego.
Pomocy w przemieszczaniu się po kampusie udzielali uczniom studenci KUL oraz pracownicy Perspektyw. W przygotowanie stoiska
naszego Uniwersytetu włączyli się pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu. Dzięki zaangażowaniu pracowników i studentów KUL
organizacja tak dużego wydarzenia przebiegła niezwykle sprawnie.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podkreślali w rozmowach, jak
ważne są takie inicjatywy – pozwalające spotkać się osobiście ze studentami i pracownikami wymarzonej uczelni, dające możliwość stawiania pytań, które często trudno zadać w komunikacji internetowej.
Otwarcie Uczelni na tak liczną grupę młodych ludzi, stojących
przed niełatwą decyzją wyboru ścieżki rozwoju, ma ogromny wymiar
promocyjny i znacząco wspiera proces rekrutacji na studia.
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DR KRZYSZTOF PRZYLICKI
dyrektor Muzeum KUL

„W

hołdzie Niepodległej” – to kolejna
odsłona bogatych zbiorów Muzeum
KUL. Każda z przygotowywanych dotąd wystaw miała odmienny nieco charakter, podyktowany specyfiką miejsca, w którym była
eksponowana.
W Muzeum Karkonoskim, słynącym
ze znakomitej kolekcji szkła, w centralnym
punkcie wystawy wyeksponowane zostały
wyroby ze szkła. Pośród nich na szczególną
uwagę zasługuje puchar z zastawy stołowej,
wykonanej dla potężnego na tamtych ziemiach rodu Schaffgotschów w słynnej hucie Józefina. W tej samej sali prezentowane są głównie obiekty o tematyce religijnej,
między innymi ikony Jerzego Nowosielskiego
oraz duże obrazy olejne – przede wszystkim
pejzaże tak znakomitych malarzy, jak: Michał
Gorstkin-Wywiórski, Józef Rapacki czy Władysław Jarocki.
Trzem sąsiednim salom nadano z kolei
charakter tematycznych gabinetów, w których wystawione zostały: prace na papierze

W hołdzie Niepodległej
Wystawę zbiorów z Muzeum KUL, uroczyście otwartą
27 X 2018 r., można oglądać w Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze do końca stycznia 2019 r.
(m.in. rysunki Piotra Michałowskiego, Jana
Matejki, Józefa Chełmońskiego i Stanisława
Nowakowskiego, grafika polska i obca), małe
formaty (głównie obrazy olejne, m.in. Jacka
Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Włodzimierza Tetmajera, Juliusza Zubera) oraz malarstwo obce (m.in. dzieła Francesco Rizzo
da Santacroce, Martena van Valckenborcha,
Hendricka Verschuringa, Abrahama Storcka czy też z kręgu Juana de Flandes). W tej
ostatniej sali prezentowana jest słynna Kordegarda małp, namalowana przez wybitnego, acz nieznanego z imienia artystę z kręgu

Dawida Teniersa Młodszego – jedyny obraz
o takiej tematyce w polskich zbiorach.
W każdym z gabinetów umieszczone zostały gabloty, w których znalazły się wyroby
porcelanowe z najprzedniejszych europejskich manufaktur (m.in. figurka Marii Magdaleny pod krzyżem, dzieło Johanna Joachima Kändlera).
W roku jubileuszu 100-lecia KUL pragniemy uczcić pamięć naszych donatorów – to
dzięki ich hojnym gestom możemy zaprezentować szerokiej publiczności tak wiele cennych dzieł sztuki.

kurator: dr Krzysztof Przylicki (KUL)
współpraca: Anna Jezierska (MK), Anna Szczodrak (MK)
opieka konserwatorska: Anna Gul (MK)
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MARTA ŁUKASIK
Instytut Historii Sztuki, koordynator projektu

W stylu retro
Z okazji obchodów rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz
utworzenia KUL zaprosiliśmy lubelską
młodzież do wspólnego świętowania.

P

rojekt „KUL równolatkiem Niepodległej – warsztaty retro dla
młodzieży” powstał z myślą o młodych ludziach, dla których
przygotowaliśmy bogaty program i atrakcyjne zajęcia, czyli naukę
przez wykłady i działania praktyczne. Zaoferowaliśmy warsztaty: oratorski, kaligraficzny, ozdabiania galanterii biurowej w technice decoupage, składania przestrzennej makiety architektonicznej przedwojennych zabudowań KUL, kulinarny „Kuchnia lubelskich żaków”,
modowy „Lata 20., lata 30.”, muzyczny z Łukaszem Jemiołą, wykonywania pieczęci lakowych, dziergania biżuterii i dziennikarski „Piszemy historię rodziny”. Ponadto młodzież, która odwiedziła naszą Uczelnię, miała możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji:
obejrzenia multimedialnej prezentacji dotyczącej historii powstania
KUL, zwiedzania wystawy w Muzeum KUL, udziału w rozgrywkach
gry planszowej „Uniwersytet niepodległy” i warsztatów jazdy na
wrotkach z firmą Skate Town.
Zajęcia odbywały się w terminie 17-26 IX 2018 r. i adresowane
były do młodzieży w wieku 15-19 lat uczącej się w lubelskich szkołach. Projekt realizowała Fundacja Rozwoju KUL, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin w ramach obchodów „Lublin 1918-2018.
Inspiruje nas wolność”. Zajęcia przeznaczone były łącznie dla 285
osób, ale z uwagi na duże zainteresowanie przyjęliśmy większą liczbę
młodzieży. W projekcie, oprócz organizatora, uczestniczyli pracownicy Instytutu Historii Sztuki i Muzeum KUL.
Warsztaty miały za zadanie przybliżyć uczestnikom historię odrodzonej Polski, ale w niekonwencjonalny sposób, skupiając się na
elementach oddających charakter epoki, a jednocześnie przywołując tak modne ostatnio pojęcie „małej ojczyzny”, którą dla nas jest
KUL. Tematykę programu oparliśmy na historiach konkretnych osób
pracujących oraz uczących się na Uniwersytecie, pokazując ich nieugiętość, brak oportunizmu, determinację w dążeniu do zdobycia
wiedzy. Poprzez warsztaty manualne młodzież miała okazję zbliżyć
się do realnych wytworów tamtego czasu, niepowtarzalnego klimatu
i dawnego stylu, który wówczas kreował materialną rzeczywistość.
Każdy z oferowanych przez nas warsztatów łączył historię ze współczesnością i oscylował wokół tego, co akademickie, a jednocześnie
lubelskie, a przede wszystkim retro!

Uczestnicy warsztatów: architektonicznych, kaligraficznych, modowych
i wokalnych (fot. Ireneusz Marciszuk)
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JOLANTA WASILEWSKA
Pracownia Konserwacji Zbiorów BU KUL

Efekty introligatorskiego kunsztu
Dzięki pracy introligatorów i konserwatorów niejedno dzieło ze zbiorów
bibliotecznych zyskało dawny blask. Z okazji 70-lecia pracowni introligatorskiej
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL została otwarta jubileuszowa wystawa.
Pierwsza pracownia
introligatorska

Dokument, podpisany przez prowincjała Towarzystwa Jezusowego w Galicji Rafała
Markijanowicza, który odwdzięczając się za dobrodziejstwa senatora-kasztelana Królestwa
Polskiego Tomasza Grabowskiego i jego małżonki Olimpii z Tarnowskich, dopuszcza ich do
współudziału w ofiarach, modlitwach itp., wystawiony 30 V 1839 r. w Tarnopolu, wymiary
735x535 mm
Powierzchniowe oczyszczenie dokumentu, zdublowanie na papier mapowy i wklejenie luźnych
fragmentów, uzupełnienie ubytków papierem czerpanym, naprawa pieczęci papierowo-opłatkowej; wykonała Urszula Szymańska

Obchody 70. rocznicy powstania introligatorni na KUL wpisują się w 100-lecie
funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej początki sięgają grudnia
1947 r., kiedy z inicjatywy rektora ks. prof.
dra Antoniego Słomkowskiego została utworzona pracownia introligatorska. Zorganizowanie jej było wynikiem potrzeby zadbania
o własne zbiory biblioteczne, które dotychczas zabezpieczano w niewielkim stopniu,
korzystając z usług prywatnych introligatorów. Na pracownię przeznaczono niewielkie
pomieszczenie w skrzydle zachodnim gmachu Uniwersytetu przy Alejach Racławickich,
obok kościoła akademickiego. Pierwszymi
introligatorkami były Bolesława Wisińska
i s. Róża ze Zgromadzenia Sióstr Przenajświętszego Oblicza. W następnych latach do
pracy w tym zawodzie przyjęto jeszcze kilka
sióstr zakonnych z tego zgromadzenia.
Początki pracy w introligatorni były bardzo trudne z powodu braku specjalistycznych maszyn i urządzeń. Książki do obcinania
wożono do Drukarni Narodowej Leona Milarskiego przy Krakowskim Przedmieściu 78.
W styczniu 1948 r. z Częstochowy przybył
dar w postaci maszyn introligatorskich. Pracownię stopniowo wyposażano w przydatne
urządzenia, pochodzące z darów i zakupów.
W uniwersyteckiej introligatorni oprawiano
książki dla bibliotek zakładowych oraz nieliczne dla Biblioteki Głównej.

Od pracowni do oddziału
W 1949 r. introligatornia przeniesiona została do większego pomieszczenia w gmachu Uniwersytetu, od strony północno-zachodniej, a w październiku 1950 r. do budynku Biblioteki Głównej przy ul. Chopina 27,
gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Początkowo
przydzielone pomieszczenie na parterze było niewielkie. Po kilku miesiącach, w styczniu
1951 r., introligatorki z całym wyposażeniem
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Książki ze zbioru
podręcznego Czytelni
Głównej
Naprawa opraw skórzanych,
czyszczenie, podklejanie
oraz uzupełnianie ubytków
skóry; wykonała Stanisława
Mazurek

przeprowadziły się do ponad dwa razy większego lokalu, także na parterze. Po 50 latach,
w roku 2000, pracownia zajmowała 2 lokale
– na parterze i w magazynie. W latach 20082009 oba pomieszczenia przeszły generalny
remont, a w magazynie wydzielono jeszcze
niewielką część, która została wykorzystana na skład materiałowy. Tektury, papiery
i płótna nareszcie mogły zostać ułożone na
szerokich regałach według formatów i gramatury. W 2014 r. introligatorzy przenieśli
się z całym wyposażeniem z parteru do pomieszczenia usytuowanego w magazynie na
IV piętrze, przy Pracowni Konserwacji Zbiorów, utworzonej w 1993 r. Obecnie Pracownia Konserwacji Zbiorów wraz z Pracownią
Introligatorską tworzą Oddział Konserwacji
i Zabezpieczenia Zbiorów w BU KUL. Oprócz
zabytkowych XIX-wiecznych urządzeń (cały
czas działających!) introligatorki posługują
się nowoczesnymi narzędziami i maszynami.

oprawy. W bibliotece najczęściej wykonuje się naprawy książek, albumów, broszur, czasopism zniszczonych czy zużytych oraz wykonuje się opakowania: teczki, etui, pudełka i inne
dostosowane do materiałów bibliotecznych o różnym przeznaczeniu i zawartości. Mistrzowie, czyli wysoko wykwalifikowani specjaliści zajmują się także oprawą druków oraz dokumentów o wartości historycznej i zabytkowej.

Wystawa w BU KUL
Na jubileuszowej wystawie pt. „Introligatornia z 70-letnią tradycją”, otwartej w dniu
4 IX 2018 r., w 20 gablotach zaprezentowane zostały prace autorskie introligatorów i konserwatorów, narzędzia introligatorskie, samodzielnie wykonane papiery marmurkowe oraz
przykładowy warsztat introligatorski. Celem wystawy było pokazanie oryginalnych obiektów
po zabiegach introligatorskich i konserwatorskich wraz z pełną dokumentacją fotograficzną
wykonanych prac.

Introligatorzy
i specyfika ich pracy
Przez lata sukcesywnie powiększał się
personel pracowni. Wśród 39 introligatorów
zatrudnionych w ciągu 70 lat jej działalności było między innymi 10 dyplomowanych
mistrzów introligatorskich, 6 sióstr zakonnych, 6 absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS i 2 historii sztuki KUL.
Praca introligatora wymaga znajomości
budowy książki, wiedzy o wytworach papierniczych (gramatura, kierunek włókien, rodzaj, format) i materiałach introligatorskich
(płótno lniane i bawełniane, kaliko, kanafas,
nici, kapitałki, kleje), a także umiejętności
obsługiwania narzędzi, urządzeń i maszyn
introligatorskich. Zadaniem introligatora
jest nadanie formy użytkowej zadrukowanym kartkom papieru. Polega to głównie
na profesjonalnym przygotowaniu druku do

Pieczęć wielka koronna króla Zygmunta Augusta z 1550 r., Ø 87 mm,
pośrodku Pogoń Litewska na tarczy, wokół 9 tarcz z herbami, które
otacza napis: +SIGISMUNDUS+ AUGUSTUS+ DEI+ GRACIA+ REX+
POLONIE+ MAGNUS+ DUX+ LITHVANIE+ RUSSIAE+ PRUSSIAE+
MASOVIAE+ SAMOGITIAE+ ETC+ DOMINUS+ ET+ HERES
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Oczyszczenie pieczęci
woskowej, sklejenie pęknięcia,
uzupełnienie miseczki wokół
pieczęci; wykonała Jolanta
Wasilewska
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Z GABINETU REKTORA

Z KALENDARZA
WYBRANE
Wydarzenia
27 września Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wręczył
prof. drowi hab. Adamowi Bieli dyplom potwierdzający nadanie mu
przez Senat KUL tytułu profesor emeritus.
2 października Jego Magnificencja poprowadził rozważanie podczas nabożeństwa apelu jasnogórskiego w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze [tekst na www.kul.pl/wypowiedzi].
5 października ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, prorektor
ds. studenckich i współpracy międzynarodowej, spotkał się ze studentami zagranicznymi w ramach Międzynarodowego Dnia KUL.
Rektor KUL wręczył Medale 100-lecia KUL – 18 października zasłużonym działaczom NSZZ „Solidarność”: prof. Alinie Rynio, Janinie
Gawrysiakowej, drowi hab. Piotrowi Gachowi, prof. KUL i 29 października prezesowi Fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie Kazimierzowi Chrapce.
22 października ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL przewodniczył uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
30 października kolegium rektorskie gościło profesorów seniorów
na corocznym spotkaniu organizowanym na początku nowego roku
akademickiego.

Profesor emeritus Adam Biela

Medal 100-lecia dla (od lewej) dra hab. Piotra Gacha, prof. KUL,
prof. Aliny Rynio, Janiny Gawrysiakowej i Kazimierza Chrapki (poniżej)

Wizyty
3-6 października dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, prorektor ds. nauki i kształcenia, przebywała na Ukrainie. W Łucku, Tarnopolu i Lwowie rozmawiała z władzami tamtejszych uczelni na temat
wzajemnej współpracy, a w Żytomierzu reprezentowała KUL podczas
XI Dni Kultury Polskiej na Ukrainie.
30-31 października Rektor KUL gościł w Wojnowie i Potulicach,
gdzie między innymi modlił się przy grobie donatorki KUL hrabiny
Anieli Potulickiej.
opracowała M.K.
Międzynarodowy Dzień KUL
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DR HAB. MONIKA WALCZAK, PROF. KUL
dziekan Wydziału Filozofii, kierownik projektu

Grant dla filozofii
i teologii
Dwa wydziały otrzymały
dofinansowanie
na realizację wspólnego
projektu w ramach
programu Regionalna
Inicjatywa Doskonałości.

11 742 500 zł
dofinansowania na projekt
„Filozofia i teologia w kontekście
współczesnych przemian nauki”
uzyskały Wydział Filozofii
i Wydział Teologii

W

ydział Filozofii i Wydział Teologii uzyskały w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, dofinansowanie w wysokości 11 742 500 zł na projekt „Filozofia i teologia w kontekście
współczesnych przemian nauki”. Program ten ma wspierać najlepsze dyscypliny i dziedziny
nauki uprawiane na tzw. uczelniach regionalnych. Przedmiotem konkursu było finansowanie
projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu
rozwojowi wyróżniających się w danym regionie uczelni. Projekt KUL otrzymał dofinansowanie jako jedyny w Polsce w grupie dyscyplin „filozofia i dziedzina nauk teologicznych” oraz
jako jedyny w województwie lubelskim w grupie nauk humanistycznych, społecznych i twórczości artystycznej. Dofinansowanie w ramach programu otrzyma w sumie 30 uczelni akademickich z różnych regionów Polski na łączną kwotę ponad 326 mln zł. Środki na pojedynczy
projekt – maksymalnie 12 mln zł – wypłacane będą każdej z nich przez 4 lata. Projekt będzie
realizowany w latach 2019-2022.
Środki uzyskane przez filozofię i teologię w ramach projektu przeznaczone są na ich rozwój naukowy, wykorzystanie i wzmocnienie ich potencjału, zwłaszcza publikacyjnego, umiędzynarodowienie badań, współpracę interdyscyplinarną, a także na wspieranie rozwoju
naukowego młodej kadry. Szczegółowo, środki przeznaczone są na: nawiązanie współpracy
międzynarodowej ze specjalistami z zagranicznych ośrodków naukowych w celu wspólnego prowadzenia badań i wykorzystanie zasobów tych ośrodków; rozwój kadry naukowej
z dziedzin objętych projektem poprzez zrealizowanie międzynarodowych staży naukowych
w uznanych ośrodkach pod kierownictwem zatrudnionych tam profesorów; powołanie międzynarodowych zespołów w celu wspólnego prowadzenia badań naukowych; zwiększenie
liczby badań interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych prowadzonych w dziedzinach objętych projektem; upowszechnianie wyników prac naukowych i badawczych oraz prezentację wyników dotychczasowych badań na międzynarodowych konferencjach organizowanych
przez uznane zagraniczne ośrodki; zwiększenie i zacieśnienie współpracy międzynarodowej
poprzez organizację konferencji międzynarodowych; przekład na język angielski najważniejszych publikacji naukowych wydanych w języku polskim z dyscyplin objętych projektem
w celu ich upowszechnienia w obiegu międzynarodowym; wspieranie rozwoju naukowego
młodej kadry naukowej poprzez wsparcie doktorantów grantami i włączanie ich do zespołów badawczych w celu wspólnego prowadzenia badań; stworzenie nowych stanowisk naukowych – zatrudnienie wybitnie uzdolnionych młodych naukowców do pracy w zespołach
naukowych uruchamiających nowe specjalizacje naukowe; stworzenie nowych stanowisk
naukowych – zatrudnienie wybitnych specjalistów z kraju lub zagranicy jako profesorów
wizytujących.
Finansowane w ramach projektu nauki: filozofia i teologia są podstawowymi dziedzinami,
jakie uprawniane są na KUL nieprzerwanie od początku jego istnienia. Obydwa wydziały: Filozofii i Teologii dysponują bogatą i wszechstronną paletą badań, co stanowi o ich potencjale
i sile. Wśród subdyscyplin rozwijanych na filozofii znajdują się: logika, metodologia nauk i filozofia nauki, epistemologia i kognitywistyka, filozofia przyrody, historia filozofii starożytnej, mediewistyka i edytorstwo, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, historia filozofii w Polsce,
teoria bytu, antropologia filozoficzna, filozofia religii i filozofia Boga, filozofia kultury, filozofia
prawa i etyka. Na teologii rozwijane są: teologia patrystyczna, historia Kościoła i archiwistyka
kościelna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia praktyczna,
katechetyka, teologia duszpasterstwa rodzin, teologia biblijna, teologia ekumeniczna, liturgika
i homiletyka, teologia fundamentalna i religioznawstwo. Wysoką jakość badań prowadzonych
na obydwu wydziałach potwierdzają kolejne parametryzacje (za lata 2005-2008, 2009-2012,
2013-2016), w których uzyskały one każdorazowo kategorię A, przy czym Wydział Filozofii dwukrotnie spełnił kryteria, aby zostać poddanym ocenie eksperckiej do kategorii A+.
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Projekty
Projekt „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 034 340 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Głównym celem projektu
jest wzmocnienie i usprawnienie efektywności komunikacji ze stronami sporów sądowych
poprzez odpowiednie przygotowanie kadry orzeczniczej sądów powszechnych do skutecznej
komunikacji interpersonalnej ze stronami sporów sądowych pozostających ze sobą w konflikcie. Projekt będzie realizowany od 1 IX 2018 r. do 31 VIII 2020 r. W tym czasie zostaną zorganizowane 84 szkolenia dla 1008 osób, a ich tematem będą metody i narzędzia konieczne
do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego.
KUL uzyskał dofinansowanie na realizację 2 projektów w ramach programów Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej. Pierwszy z nich to „KUL krok po kroku” w programie Nowoczesna Promocja Zagraniczna, którego celem jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych
poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. Drugi będzie
realizowany w programie „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry
akademickiej” w ramach Programu PROM (czas trwania: styczeń 2018 – marzec 2021). Łączny budżet projektów wynosi 825 270 zł.

Doktoraty, habilitacje,
profesury
29 X 2018 r. odbyła się uroczystość
wręczenia promocji doktorskich oraz
awansów zawodowych pracownikom
naukowo-dydaktycznym.
NA STANOWISKO PROFESORA
NOMINACJE OTRZYMALI:
Wydział Teologii
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
dr hab. Włodzimierz Toruń
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
ks. dr hab. Marcin Wysocki
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
dr hab. Wojciech Lis
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Nominacja profesorska

Wydział Nauk Humanistycznych
dr hab. Anna Bloch-Rozmej
dr hab. Maria Bloch-Trojnar
dr hab. Jacek Chachaj
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
dr hab. Zdzisław Kudelski
dr hab. Grzegorz Maziarczyk
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska
dr hab. Dariusz Pachocki
dr hab. Jarosław Rabiński

Postanowieniem Prezydenta RP z 28 IX 2018 r. ks. dr hab. Krzysztof Guzowski SSPa,
kierownik Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego w Instytucie Teologii Dogmatycznej, otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Uroczystość wręczenia nominacji
odbyła się 14 XI 2018 r.

Wydział Nauk Społecznych
dr hab. Grzegorz Adamczyk
dr hab. Agata Błachnio
dr hab. Małgorzata Gruchoła
dr hab. Lech Gruszecki
dr hab. Kinga Machowicz
dr hab. Danuta Opozda
dr hab. Elżbieta Rydz
dr hab. Dariusz Staszczak
dr hab. Wioletta Szymczak
 ydział Matematyki, Informatyki
W
i Architektury Krajobrazu
dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski
 YPLOM DOKTORA HABILITOWANEGO
D
ODEBRALI:
Wydział Teologii
ks. dr hab. Jarosław Jan Czerkawski

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

 ydział Prawa, Prawa Kanonicznego
W
i Administracji
dr hab. Filip Ciepły
dr hab. Monika Münnich
dr hab. Piotr Zacharczuk
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Wydział Filozofii
ks. dr hab. Tomasz Duma
dr hab. Anna Palusińska
Wydział Nauk Humanistycznych
dr hab. Joanna Michalczuk
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
dr hab. Anna Wileczek
dr hab. Iwona Wieżel
Do promocji doktorskich przystąpiło
51 osób: 23 z WT, 12 z WNH, 7 z WPPKiA,
6 z WF i 3 z WNS.

Nominacje
Dnia 10 X 2018 r. Prezydent RP Andrzej
Duda powołał na sędziów Sądu Najwyższego pracowników naukowych Wydziału
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Dr hab. Marek Dobrowolski z Katedry
Prawa Konstytucyjnego w Instytucie Prawa,
dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, kierownik
Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego w Instytucie Europeistyki, i dr hab. Krzysztof Wiak, dziekan
WPPKiA, kierownik Katedry Prawa Karnego w Instytucie Prawa, otrzymali nominację na stanowisko sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a dr
hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, dyrektor Instytutu Prawa, kierownik Katedry
Postępowania Cywilnego, na stanowisko
sędziego w Izbie Cywilnej. Dnia 8 XI 2018 r.
z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację sędziowską do Izby Karnej Sądu Najwyższego otrzymała dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, kierownik Katedry
Postępowania Karnego w Instytucie Prawa.
Dziekan WPPKiA, kierownik Katedry Prawa Karnego dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
i dr hab. Marek Dobrowolski z Katedry Prawa Konstytucyjnego zostali powołani przez
premiera Mateusza Morawieckiego w skład
Rady Legislacyjnej XIII kadencji.
Dr Krzysztof Bednarz z Katedry Instytucji i Rynków Finansowych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania został powołany w dniu
20 IX 2018 r. przez Radę Nadzorczą Grupy
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na
funkcję prezesa zarządu.
Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, odbywającego
się w Płocku w dniach 25-26 IX 2018 r., biskupi zatwierdzili nominację bpa dra hab.
Józefa Wróbla, prof. KUL, kierownika Katedry Bioetyki Teologicznej w Instytucie Teologii Moralnej, na członka Rady ds. Rodziny;

ks. dra hab. Jacka Golenia, kierownika Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie
Teologii Pastoralnej i Katechetyki, na konsultora Rady ds. Rodziny; ks. dra hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. KUL, kierownika Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym, na konsultora Rady
ds. Ekumenizmu; prof. dra Leszka Mądzika,
dyrektora Sceny Plastycznej KUL, na konsultora Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego.
Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL z Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
w Instytucie Teologii Moralnej 9 X 2018 r.
został powołany do Zespołu Ekspertów
ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konferencji Episkopatu Polski.
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki
w Instytucie Nauk Biblijnych, został po raz
kolejny wybrany na przewodniczącego (kadencja 2018-2023) Stowarzyszenia Biblistów
Polskich, którego walne zebranie odbyło się
17 IX 2018 r.

Granty
Z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dofinansowanie otrzymały 2 granty
przygotowane przez pracowników KUL.
Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL,
kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa
w Instytucie Filologii Polskiej, w ramach modułu Dziedzictwo narodowe I/2018 (złożono
289 wniosków, dofinansowano 37) będzie realizował projekt „Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa” (kwota przyznana 1 123 378 zł).
Dr hab. Miłosz Aleksandrowicz z Katedry
Polifonii Religijnej w Instytucie Muzykologii
otrzymał dofinansowanie (139 956 zł) w module Uniwersalia 2.2 I/2018 (wybrano 5 z 75
zgłoszonych wniosków) na projekt „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi Traktatu o harmonii (Traité de l’harmonie, Paris
1722) Jeana Philippe’a Rameau”.

Aquinas Medal for
Excellence in Christian
Philosophy
Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, kierownik
Katedry Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii, otrzymał Aquinas Medal for Excellence
in Christian Philosophy, przyznawany przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a
Gilsona. Wręczenie medalu odbyło się
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20 IX 2018 r., na zakończenie międzynarodowego kongresu na Sorbonie w Paryżu,
zorganizowanego z okazji 150-lecia École
Pratique des Hautes Études, poświęconego
dziełu Etienne’a Gilsona.

Nagrody i wyróżnienia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II został uhonorowany przez minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę
Rafalską odznaką Primus in Agendo.
EdukatorFilm Media Group za produkcję pt. Film literature. Jan Kochanowski „Lament VIII”, w reżyserii Damiana Bieńka,
z muzyką dra hab. Grzegorza Tylca, prof. KUL,
kierownika Katedry Semiotyki i Retoryki
Dziennikarstwa Audiowizualnego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
zdobył Złotego Delfina w kategorii Lifestyle,
Art, Music & Culture na festiwalu The 9th
Cannes Corporate Media & TV Award 2018.
Nagrodę Teofrasta w kategorii najlepsza książka popularnonaukowa otrzymały w tym roku 2 publikacje. Współautorem
jednej z nich jest dr Paweł Fortuna z Katedry Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii. Wyróżniona książka, napisana z Jolantą Pisarek, nosi tytuł Filmowy leksykon psychologii. Wręczenie nagród
w tegorocznej edycji konkursu na najlepsze
polskie książki psychologiczne, organizowanego przez redakcję magazynu „Charaktery”,
odbyło się 11 X 2018 r.

Konkurs na najlepszą
pracę doktorską
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji dr Marta Sobczuk-Gil została wyróżniona II nagrodą w konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepszą pracę
licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu atomistyki. Promotorem rozprawy
pt. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego związanego
z budową elektrowni jądrowych w Polsce był
ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL,
kierownik Katedry Historii Administracji w Instytucie Administracji. Nagrodę w obecności kolegium dziekańskiego
i dyrektorów instytutów WPPKiA wręczył
przedstawiciel PTN dr inż. Marek Rabiński.
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WOKÓŁ NAUKI

KS. PROF. DR HAB. KRZYSZTOF GÓŹDŹ
Instytut Teologii Dogmatycznej

Wartości uniwersalne
ukształtowane przez chrześcijaństwo
Kard. Gerhard Ludwig Müller, zaproszony przez Wydział Teologii, wygłosił na KUL
w dniach 7-22 X 2018 r. cykl wykładów dla studentów, nie tylko teologii, lecz także
neofilologii: germanistyki, hispanistyki, italianistyki i anglistyki oraz wszystkich
władających tymi językami. Temat przewodni brzmiał „Wartości chrześcijańskie
a wyzwania współczesności”.

K

ard. Gerhard Müller jest nie tylko doktorem honoris causa naszego Uniwersytetu (2004), ale także wybitnym i powszechnie znanym teologiem. Jego dzieła
tłumaczone są też na język polski, a wśród
nich do najważniejszych należą: Dogmatyka katolicka (Kraków 2015), Papież. Posłannictwo i misja (Kraków 2017) oraz wywiady
Raport o nadziei (Warszawa 2017) i Chrystus
jest zawsze nowoczesny (Łomża 2018). Dlatego przyjazd na KUL jako visiting professor
tak uznanego teologa jest wyróżnieniem dla
Wydziału Teologii i dla całego Uniwersytetu.
Gdy ogólnie mówimy o wartościach, to jawi się najpierw prosty schemat: od wartości
materialnych przez społeczno-kulturowe aż
po duchowe czy transcendentne. Natomiast
gdy mówimy o wartościach chrześcijańskich,
to przyjmujemy te, które ukształtowały się
na różnorodnej bazie: judaizmu religijnego,
kultury śródziemnomorskiej, filozofii greckiej
i rzymskiej oraz religii chrześcijańskiej w tradycji wschodniej i zachodniej. System tych
wartości ma własną hierarchię: na pierwszym
miejscu znajduje się osoba ludzka, potem
norma etyczna i na końcu dobro materialne. Wszystkie wartości chrześcijańskie są zarazem wartościami ogólnoludzkimi i stanowią
uporządkowaną całość. Doskonałość wartości

chrześcijańskich wypływa z ich dopełnienia
przez Boże Objawienie. Dlatego mówimy
o wartościach ukształtowanych przez chrześcijaństwo. Ich klasyczna postać wyraża się
w schemacie: wartości osobowe, idealne i realne. Do wartości osobowych zalicza się Boga, człowieka jako osobę, formy egzystencji
człowieka – małżeństwo i rodzinę, a także
wspólnoty osobowe, w których żyje człowiek
– naród, ojczyznę, Kościół, całą ludzkość. Za
wartości idealne uznaje się prawdę, dobro,
piękno, godność osobistą, wolność, sprawiedliwość, tolerancję, prawdę etc., a za wartości realne przede wszystkim istnienie, życie,
zdrowie, ekonomię, pracę, cywilizację, sztukę,
politykę etc.
Tak w skrócie można by przybliżyć tematykę wykładów kard. Müllera. Oczywiście nie
było możliwe omówienie w tak krótkim czasie wszystkich wskazanych wartości, ale stanowiły one punkt wyjścia pytań audytorium,
a te szeroko wychodziły poza ramy wykładu.
Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary
(2012-2017) zgodził się na wygłoszenie wykładów w 4 językach, by jak najwięcej osób
mogło wysłuchać jego przesłania. Niektóre
wykłady musiały jednak być tłumaczone na
język polski ze względu na obcą dla wielu
słuchaczy terminologię.

Kard. Gerhard Ludwig Müller ciągle przypominał, że musimy oderwać się od myślenia wyłącznie materialnego, by wznieść
się na wyżyny nie tylko ludzkiego ducha,
ale i boskiego Logosu, by w jego świetle
mieć za przedmiot poznania cały świat. Zarówno życie jako wartość, jak i człowiek jako osoba – nie jest wyłącznie bytem materialnym, lecz jest darem Bożym, który ma
osobistą relację do Boga. Gdy Bóg objawia
się jako „Ja Jestem” – to jest to objawienie
skierowane do wszystkich narodów. Stanowi ono absolutne misterium, które w Jezusie Chrystusie znajduje swoje wypełnienie. Starotestamentalne imię Boga „Jestem,
Który Jestem” (Wj 3,14) staje się nowym
imieniem – Emmanuelem, „Bogiem z nami”
(Mt 1,23), najbardziej bliskim, gdyż wcielonym Synem Bożym. Z tego misterium rodzi się też pojmowanie prawdy, która nie
jest wyprowadzana od człowieka czy od jakiejś instytucji (np. państwa), lecz od Boga
samego. Prawda nie jest więc wytworem
człowieka, lecz dotarła do nas w Jezusie
Chrystusie. Dlatego chrześcijanie są zobowiązani reprezentować prawdę Chrystusa.
Za te wielkie słowa i mężne osobiste świadectwo wiary bardzo dziękujemy
kard. Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi.

Podczas pobytu na KUL kard. Gerhard Müller wygłosił serię wykładów, a także spotkał się z Rektorem KUL, uczestniczył
w promocji kolejnego tomu „Opera omnia” Josepha Ratzingera i w inauguracji nowego roku akademickiego
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Instytut Filologii Angielskiej

Cenny zabytek
z kręgu
devotio moderna

W zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL udało się
zidentyfikować średniowieczny
modlitewnik niderlandzki, powstały
najprawdopodobniej w ówczesnej diecezji
utrechckiej, w środowisku uczniów
i naśladowców Geerta Grotego.

W

edle orientacyjnych danych, które
przytacza holenderski mediewista
Frits van Oostrom, w zbiorach bibliotek naukowych na całym świecie znajduje się około 8000 średniowiecznych rękopiśmiennych
modlitewników przekazujących tekst liturgii
godzin w niderlandzkojęzycznym przekładzie
Geerta Grotego (znanego też jako Groote,
Gerardus Magnus, 1340-1384), założyciela
ruchu devotio moderna. Nasza wiedza na
ten temat powiększyła się dzięki niedawnemu odkryciu modlitewnika niderlandzkiego,
który znajduje się w kolekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Kodeks, o którym mowa, nosi sygnaturę rkps 2626. Nie
jest on przy tym całkiem nieznany czytelnikom „Przeglądu Uniwersyteckiego”, gdyż
stał się przedmiotem komunikatu Małgorzaty Trojnackiej (PU 2015, nr 1, s. 1), lecz
wówczas był powszechnie uważany za odpis Zwierciadła saskiego (Sachsenspiegel) –
XIII-wiecznego kodeksu prawa zwyczajowego z obszaru Saksonii – i pod takim tytułem
widniał w Inwentarzu rękopisów BU KUL. Dopiero nie tak dawno, bo pod koniec 2017 r.,
udało się ustalić, że rękopis ten jest modlitewnikiem w języku niderlandzkim. Identyfikacji tej dokonali niezależnie od siebie
w krótkim odstępie czasu badacze z Polskiej
Akademii Nauk, tworzący pod kierunkiem
prof. Jacka Soszyńskiego bazę danych Manuscripta.pl, oraz autor niniejszego artykułu.

Geert Grote
Modlitewnik niderlandzki ze zbiorów
BU KUL powstał w kręgu devotio moderna,
czyli „współczesnej pobożności”, ruchu odnowy religijnej i moralnej powstałego w Niderlandach pod koniec XIV w.
Twórca devotio moderna, Geert Grote, przyszedł na świat w zamożnej rodzinie
mieszczańskiej w mieście Deventer. Dzięki wcześnie uzyskanej samodzielności materialnej pobierał naukę w Akwizgranie,

Modlitewnik niderlandzki ze zbiorów BU KUL
(rkps 2626, fol. 79r-80v, 99v-100r)
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a następnie odbył studia na paryskiej Sorbonie. Na szlaku jego peregrinatio academica znalazła się także Praga, a skądinąd wiadomo, że w późniejszych latach utrzymywał
kontakty ze zwolennikami wewnętrznej odnowy Kościoła w Czechach i Polsce (m.in.
z Mateuszem z Krakowa). Po ukończeniu
studiów Grote nie przyjął święceń kapłańskich ani też nie wstąpił do zakonu, ale wiódł
światowe życie uczonego i dyplomaty – odbył między innymi podróż na dwór papieski
w Awinionie. Błyskotliwej karierze towarzyszyło jednak poczucie pustki duchowej. Po
poważnej chorobie Grote porzucił dotychczasowy styl życia i postanowił odtąd oddać
swe umiejętności na wyłączną służbę Bogu. W 1374 r. zamieszkał w kartuzji Klarenbeek w Monnikshuizen koło Arnhem, zaś
swój dom rodzinny w Deventer oddał do
dyspozycji grupie pobożnych kobiet, które
stworzyły tam wspólnotę na wzór zakonny,
ale bez składania ślubów, utrzymującą się
z pracy rzemieślniczej, nauczania i opieki
nad chorymi. Sam przyjął święcenia diakonatu i rozpoczął działalność kaznodziejską
na obszarze diecezji utrechckiej. Szybko dał
się poznać jako żarliwy głosiciel słowa Bożego, wzywający do nawrócenia i życia zgodnie
z zasadami Ewangelii.
Grote zgromadził wokół siebie liczne grono uczniów. Jeden z nich, Florens Radewijns,
stworzył pierwszą wspólnotę Braci Wspólnego Życia w Deventer (1381). Z niej w następnych latach wyszedł impuls do założenia
dalszych grup osób świeckich, ale równocześnie, aby umożliwić członkom bractwa utworzenie wspólnoty zakonnej, powstała kongregacja z Windesheim (1387), która przyjęła regułę augustiańską. Grote utrzymywał
zażyłe kontakty z wybitnym flamandzkim
mistykiem, nauczycielem życia kontemplacyjnego bł. Janem van Ruusbroekiem, którego wielokrotnie osobiście odwiedził w klasztorze Groenendaal (Viridis Vallis) niedaleko
Brukseli. Grote zwalczał z wielkim przekonaniem ówczesne herezje, krytykował także
nadużycia, które pojawiały się wśród świeckich i duchowieństwa. Zarzuty pod adresem
duchownych (symonia, światowość, życie
w konkubinacie itd.) przysporzyły mu krytyków także wśród przedstawicieli hierarchii
kościelnej, co w ostateczności spowodowało nałożenie na niego przez biskupa Utrechtu zakazu głoszenia kazań (1383). Sankcję tę
Grote przyjął w duchu posłuszeństwa, czyniąc jednakże próby odwołania się do papieża. Uzyskany wolny czas ze zdwojoną energią
poświęcił na rozważania, modlitwę i tłumaczenie dzieł teologicznych. Zmarł podczas zarazy w Deventer w 1384 r., po odwiedzinach
u chorego członka bractwa.

Bogato zdobiony modlitewnik północnoniderlandzki z kręgu „devotio moderna”
(Delft, ok. 1460-1480; Haga, Koninklijke Bibliotheek, sygn. 135 E 22, fol. 14v-15r),
zawierający podobny wybór oficjów jak modlitewnik niderlandzki z BU KUL; ukazuje
intensywną recepcję ksiąg godzin kanonicznych w języku niderlandzkim oraz ich
różnorodność pod względem artystycznym

Fundamentem kultury intelektualnej ruchu devotio moderna był szacunek, jakim jego
członkowie darzyli słowo pisane. Grote z wielkim zamiłowaniem oddawał się lekturze dzieł
religijnych, a jak sam wyznał w liście do Jana van Ruusbroeca, jego pasja bibliofilska nie znała
granic – „polował jak chciwiec na książki”. Grote zachęcał osobiście Braci Wspólnego Życia
do przepisywania ksiąg oraz przekładania ich na język niderlandzki, aby wejść w ten sposób
w posiadanie pobożnych lektur oraz by zdobyć fundusze na utrzymanie wspólnoty. W ostatnich latach życia intensywnie promował osobistą oraz wspólnotową modlitwę za pomocą
niderlandzkojęzycznej liturgii godzin. Ułożył ją na podstawie łacińskiego brewiarza, uwzględniając potrzeby laików (laici), czyli osób nieznających łaciny, a do grupy tej należało wielu
członków i sympatyków devotio moderna.

Z obszaru diecezji utrechckiej
Choć nie jest możliwe dokładne ustalenie, gdzie i kiedy powstał kodeks o sygn. 2626,
można przypuszczać, że nastąpiło to w jednym z domów Braci Wspólnego Życia położonych
na obszarze średniowiecznej diecezji utrechckiej, która swym zasięgiem obejmowała większą część ziem niderlandzkich na północ od Skaldy, Renu i Mozy. Świadczy o tym wystrój modlitewnika, który jest zbliżony do wielu innych zachowanych rękopisów ksiąg liturgii godzin
(popularnie zwanych godzinkami) wywodzących się z kręgu devotio moderna. Teksty godzin
kanonicznych w przekładzie Geerta Grotego, przepisywane w skryptoriach braci i sióstr Bractwa Wspólnego Życia, krążyły w licznych odpisach. Zachowane do dzisiaj egzemplarze stanowią ozdobę kolekcji muzealnych i bibliotecznych na całym świecie. Egzemplarze sporządzone na zamówienie zamożnych zleceniodawców były kunsztownie zdobione i iluminowane.
Te zaś wykonane na własne potrzeby były znacznie skromniejsze. Pozbawione wyszukanej
ornamentacji, mogącej odwrócić uwagę czytelnika od słowa pisanego, były wyposażone jedynie w zdobne inicjały – i takie właśnie cechy artystyczne ma modlitewnik niderlandzki ze
zbiorów BU KUL.
O proweniencji rękopisu o sygn. 2626 może świadczyć zwłaszcza styl dekoratorski z charakterystyczną wicią roślinną, zbliżony formą do ornamentacji spotykanej w rękopisach powstałych w skryptoriach utrechckich w drugiej połowie XV w. Hipotezę o genezie rękopisu
na terenie ówczesnej diecezji utrechckiej może potwierdzić dodatkowo fakt, że w litanii do
wszystkich świętych wymieniony jest św. Radboud z Utrechtu (około 850-917), biskup, którego relikwie otoczone były szczególnym kultem w Utrechcie oraz Deventer.
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Skarbnica modlitw
Za tym, aby modlitewnik niderlandzki
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
powiązać z działalnością Grotego i członków Bractwa Wspólnego Życia, najbardziej
przemawia zawartość kodeksu. Jest on bowiem prawdziwą skarbnicą niderlandzkojęzycznych nabożeństw wotywnych o charakterze typowym dla ruchu devotio moderna.
Znajdujemy w nim przede wszystkim małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny, oficjum o wiecznej mądrości, oficjum
o Świętym Krzyżu, siedem psalmów pokutnych oraz modlitwę za zmarłych. W przypadku większości tych tekstów modlitewnych
wiadomo, że na język niderlandzki przełożył je Geert Grote, co się zaś tyczy pozostałych, twórcą translacji mógł być któryś z jego
uczniów. A w modlitewniku znajduje się także niderlandzki przekład Stu rozważań o Męce Pańskiej niemieckiego mistyka bł. Henryka Suzo OP (1295-1366) – nabożeństwa, które było szeroko rozpowszechnione w kręgu
devotio moderna. Przekład na język niderlandzki w wariancie znajdującym się w kodeksie z BU KUL powstał jako jeden z wcześniejszych, pod koniec XIV w. w Brabancji,
najprawdopodobniej w otoczeniu bł. Jana
van Ruusbroeca. Na zawartość modlitewnika składa się dodatkowo litania do wszystkich świętych oraz modlitwy: eucharystyczne, za Kościół i wiernych, a także błagalne
przez wstawiennictwo św. Piotra Apostoła.
Ale otwórzmy modlitewnik na pierwszej karcie... Incipit brzmi następująco:
„Men ghelovet di te wesen toecome<n>de
richter”. Jak się okazuje, jest to pierwszy
wers przekładu łacińskiego hymnu Te Deum
laudamus (Ciebie Boga wysławiamy). Porównanie z tekstem tego hymnu w rękopiśmiennym kodeksie ze zbiorów Biblioteki
Królewskiej w Hadze (sygn. 133 E 2) pozwala stwierdzić, że oba warianty, wyjąwszy
nieznaczne różnice, są zasadniczo tożsame.
Dalsza analiza pozwala skonstatować, że
podobnie rzecz się ma z pozostałą częścią
małego oficjum ku czci Najświętszej Maryi
Panny – tu również występuje daleko idąca
zbieżność. Jest to znaczący fakt, ponieważ
kodeks haski przekazuje tekst powszechnie
uznawany przez badaczy za przekład Geerta
Grotego. Ponadto przekład Te Deum laudamus jest ostatnią modlitwą jutrzni, stanowiącej pierwszą część (tj. godzinę kanoniczną) małego oficjum, co pozwala stwierdzić,
iż modlitewnik z BU KUL jest niekompletny.
Nie tylko brakuje w nim początkowej części jutrzni, ale też kalendarza liturgicznego,
który w średniowiecznych rękopisach zazwyczaj poprzedzał właściwe godzinki.

Dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL, jest absolwentem filologii angielskiej i filologii
niderlandzkiej na Uniwersytecie Warszawskim; doktorat w zakresie literaturoznawstwa
uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, a habilitację z nauk humanistycznych, specjalność
niderlandystyka i komparatystyka literacka, na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL;
w 2018 r. wydał „Niderlandzkie przykładne opowieści. Konteksty literackie i kulturowe delfckiej
»Księgi cudów Najświętszej Maryi Panny«” – edycję krytyczną 8 tekstów źródłowych wraz z ich
przekładami na język polski i nowoniderlandzki

Zagadka proweniencyjna?
Nie jest niestety wiadome, w czyich rękach manuskrypt się znajdował, zanim znalazł się
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, ani też w jaki sposób trafił z Niderlandów do Polski.
Ustalenie proweniencji rękopisu wydaje się niemożliwe z uwagi na to, że kodeks w pewnym
momencie swych dziejów, zapewne w XIX w., został na nowo oprawiony, a pierwotne karty
ochronne, na których być może znajdowały się zapisy proweniencyjne, zostały w wyniku tej
ingerencji utracone (być może wówczas również usunięte zostały obecnie brakujące składki rękopisu). Z wyjątkiem okrągłej pieczęci Biblioteki Uniwersyteckiej KUL nie stwierdzono
w manuskrypcie jakichkolwiek znaków proweniencyjnych, zaś Inwentarz rękopisów BU KUL
podaje jedynie, że kodeks pochodzi ze „starego zasobu” uniwersyteckiej książnicy. Tak więc
pochodzenie modlitewnika niderlandzkiego pozostaje zagadką... Być może do jej rozwiązania przyczyni się publikacja niniejszego artykułu – autor będzie wdzięczny za wszelkie informacje, które mogłyby rzucić światło na dawne losy rękopisu.

Symbol wartości i tradycji kulturowych
dawnych Niderlandów
Modlitewnik niderlandzki ze zbiorów BU KUL jest niezwykłym w swej wymowie świadectwem kultury religijnej, artystycznej i literackiej późnośredniowiecznych Niderlandów.
Obcowanie z nim nie tylko pozwala rozszerzyć horyzonty naukowo-poznawcze, ale jest też
wyjątkowym doświadczeniem duchowym. Oto nieomal „z głębi czasu” przemawiają do nas
zapisane staranną littera textualis w historycznej odmianie języka niderlandzkiego słowa
modlitw, czytań, hymnów i psalmów, które znamy i które są nam bliskie. Modlitewnik zaprasza nas, czytelników i badaczy z XXI w., również do modlitwy, podobnie jak czynił to wobec
swych pierwotnych odbiorców.
Modlitewnik niderlandzki odzwierciedla, można rzec, najcenniejsze wartości i tradycje
kulturowe dawnych Niderlandów – umiar i prostotę, harmonię i powściągliwość, a nade
wszystko głęboką wiarę. W tym kontekście wraca na myśl wciąż aktualne wezwanie św. Jana Pawła II z 1993 r. do społeczeństwa holenderskiego: „Gdy w piętnastym wieku Kościół
i społeczeństwo znajdowały się w kryzysie, Niderlandy stały się kolebką ruchu devotio moderna... Czy wasz kraj [tj. Holandia] nie powinien ponownie stać się żyzną glebą dla rozkwitu
nowej duchowości?”.
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DR ALINA BETLEJ, DR TOMASZ PECIAKOWSKI
Instytut Socjologii

100 lat socjologii na KUL
25 X 2018 r. w Instytucie Socjologii obchodzono
jubileusz 100-lecia socjologii na KUL. Z tej okazji
zorganizowano uroczystą jubileuszową konferencję
naukową pt. „Socjologia polska A.D. 2018.
Tradycje – kontynuacje – innowacje”.

W

śród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele najbardziej znaczących naukowych ośrodków w Polsce, lokalnych
władz samorządowych i instytucji partnerskich Instytutu Socjologii.
Obrady podzielone zostały na sesję plenarną („Struktury i zmiany
społeczne A.D. 2018”) i 6 sesji równoległych („Rodzina, etniczność
i migracje”, „Religia i religijność”, „Życie publiczne i partycypacja
społeczna”, „Internet i gospodarka”, „Moralność i prawo”, „Kultura
i antropologia”). Tematyczny podział konferencji i kolejność poszczególnych sesji miały na celu ukazanie bogatej historii i dorobku najbardziej znanych mistrzów lubelskiej socjologii, jak i kontynuacji ich
myśli w pracach naukowych kolejnych pokoleń socjologów na KUL
i w Polsce.

Tradycje
Socjologia jest wykładana na KUL od 100 lat, pominąwszy okres
II wojny światowej. Od początku istnienia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego miała swoje ważne miejsce na Wydziale Prawa i Nauk
Społeczno-Ekonomicznych. Jej silne powiązanie z etyką społeczną,
z programem tzw. socjologii chrześcijańskiej i studiami nad bolszewizmem nadały jej wyraźny rys stojący w kontrze do niezwykle popularnych wówczas w naukach społecznych nurtów materialistycznych i marksistowskich. Jako pierwszy uprawiał socjologię w Lublinie
ks. Aleksander Wóycicki (1878-1954), kierujący Katedrą Nauk Społecznych, nazywaną też Katedrą Socjologii. Z socjologią wiele wspólnego miał o. Jacek Woroniecki (1878-1949), rektor KUL w latach
1922-1924, teolog, etyk i filozof, który w swojej pracy pt. Katolicka
etyka wychowawcza pisał, że rozwój etyki społecznej nastąpił właśnie pod wpływem socjologii. Historycy myśli społecznej utrzymują
jednak, że zakorzenienie socjologii w Lublinie i na KUL oraz instytucjonalizacja socjologii nastąpiły głównie dzięki wybitnemu uczonemu ks. Antoniemu Szymańskiemu (1881-1942), rektorowi KUL w latach 1933-1942.
Po II wojnie światowej rozwój nauk społecznych w duchu chrześcijańskim koncentrował się na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, w ramach którego powołano Katedrę Socjologii.
W roku akademickim 1948/1949 zaczął funkcjonować Zakład Socjologii. Trzon Wydziału stanowili wówczas socjologowie: Czesław
Strzeszewski, Ignacy Czuma oraz przybyły z Poznania uczeń Floriana
Znanieckiego ks. Franciszek Mirek, który objął kierownictwo Katedry,
a później Zakładu Socjologii. Katolicką naukę społeczną prowadził na
Wydziale ówczesny biskup lubelski, wielki kanclerz KUL Stefan Wyszyński. Pod opieką ks. F. Mirka w 1947 r. doktoryzował się przyszły

wybitny socjolog Jan Turowski. W latach 40. ukazał się pierwszy tom
czasopisma naukowego „Roczniki Nauk Społecznych”. Z inicjatywy
prof. Cz. Strzeszewskiego utworzono w tym okresie Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. Niestety, powojenne władze
komunistyczne od 1949 r. zaczęły ograniczać działalność KUL. Decydentom przeszkadzała także autonomiczna socjologia, która jako nauka empiryczna mogła odsłonić zupełnie inny obraz społeczeństwa
niż ten obwieszczany przez ówczesną propagandę. Przygotowano
nowe programy studiów, w których socjologia przestała być już kierunkiem akademickim. Doszło do ataków i represji na KUL, także na
Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. W 1949 r. Ministerstwo Oświaty wydało decyzję o postawieniu w stan likwidacji
Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi oraz stopniowym rozwiązaniu obu sekcji Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych poprzez nieogłaszanie naboru na I rok studiów. Tym
sposobem w 1952 r. Wydział przestał istnieć.

Kontynuacje
W wyniku decyzji władz państwowych zastój w naukach społecznych na KUL trwał do 1956 r. – wtedy na fali odwilży prymas S. Wyszyński opuścił więzienie, a prof. Cz. Strzeszewski wrócił do pracy na
KUL. Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych nie udało się
jednak reaktywować. Senat Akademicki KUL postanowił utrzymać
ciągłość niektórych dyscyplin z zakresu nauk społecznych (w tym socjologii i ekonomii) poprzez utworzenie w 1952 r. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Specjalizacji Filozofii Praktycznej, w ramach której
studenci mogli studiować socjologię (od 1957 r. na Specjalizacji Filozoficzno-Społecznej). W tym okresie zajęcia dydaktyczne na Sekcji Filozofii Praktycznej podjęli między innymi (zgodnie z ówczesnymi tytułami naukowymi): ks. dr Stanisław Kowalczyk, doc. dr Adam Rodziński,
dr Piotr Kryczka, dr Jerzy Rebeta, doc. dr Jerzy Ozdowski, dr Jerzy Gałkowski, doc. dr Jerzy Kalinowski, ks. doc. dr Władysław Piwowarski,
doc. dr Hanna Waśkiewicz, ks. dr Jan Krucina, ks. doc. dr Józef Majka,
dr Łukasz Czuma. W tamtym czasie pod kierunkiem Strzeszewskiego
i ks. Józefa Majki zaczęła się kształtować tzw. szkoła lubelska katolickiej nauki społecznej, która w następnych latach wychowała zastęp
młodych uczonych z księżmi: Joachimem Kondzielą, Janem Kruciną,
Władysławem Piwowarskim, Witoldem Zdaniewiczem SAC i Franciszkiem Janem Mazurkiem na czele. W 1957 r. na KUL powstało Koło Nauk Społecznych Studentów KUL, którego pierwszym kuratorem
został J. Turowski. Z okresu międzywojennego Koło przejęło tradycję
organizowania corocznie Tygodnia Społecznego. W początku lat 70.
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Mistrzowie lubelskiej socjologii:
ks. prof. Antoni Szymański
(fot. Biblioteka Cyfrowa KUL),
prof. Czesław Strzeszewski (fot. Marian
Hałasa, Biblioteka Cyfrowa KUL),
prof. Jan Turowski (fot. Grażyna Rutowska,
NAC)

utworzono Katedrę Socjologii Rodziny, którą
do roku 1981 kierował prof. dr hab. Franciszek Adamski. W takiej strukturze organizacyjnej nauki społeczne funkcjonowały do
1981 r.
W roku akademickim 1981/1982 został reaktywowany Wydział Nauk Społecznych, obejmujący socjologię (pod nazwą
Sekcji Społecznej), psychologię, pedagogikę
i ekonomię. Jego pierwszym dziekanem został Jan Turowski. Strukturę Sekcji Społecznej tworzyły katedry socjologiczne, katedry
katolickiej nauki społecznej i część katedr
filozoficznych.
W 1996 r. przemianowano Sekcję Społeczną na Instytut Socjologii, z zachowaniem
dotychczasowej struktury katedr. Obecnie
studia na kierunku socjologia prowadzone
są jako studia I stopnia (licencjackie, z 4 specjalnościami), II stopnia (magisterskie uzupełniające, z 3 specjalnościami) i III stopnia
(doktoranckie).

gospodarki, socjologię internetu, katolicką
naukę społeczną, socjologię rodziny, antropologię kultury, prawo, migracje, studia nad
wiedzą, badania rynku, konsumpcji, pieniądza i organizacji, rozwój społeczny, regionalizm, zachowania konsumenckie. Instytut
Socjologii świadczy także usługi badawcze
– ilościowe i jakościowe, współpracuje w ramach licznych umów partnerskich z instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami samorządowymi i przedsiębiorstwami.
Tradycje, kontynuacje, innowacje – ta
słowna triada stanowi doskonałe podsumowanie zagadnień podejmowanych w trakcie
konferencji przez prelegentów i uczestników. Socjologia na KUL nabiera współcześnie nowego oblicza, starając się wyjść naprzeciw wyzwaniom wynikającym z badania
współczesnego świata. Aktualnie Instytut
Socjologii prowadzi – oprócz socjologii – nowy kierunek studiów licencjackich: doradztwo kariery i doradztwo personalne, a także
trzeci kierunek – ekonomia społeczna i praca socjalna jako studia II stopnia z 2 specjalnościami (diagnoza społeczna i budowanie strategii; opieka nad dzieckiem i rodziną). Cyklicznie organizuje także konferencje
i spotkania naukowe: Dni Praw Człowieka
(od 1980 r. organizowane corocznie przez
Katedrę Filozofii Prawa), Studia nad wiedzą
(konferencje współorganizowane przez katedry: Filozofii Społecznej, Socjologii Wiedzy i Edukacji, Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych), międzynarodowe konferencje poświęcone aktualnym zagadnieniom społeczno-gospodarczym (od 2003 r.
organizowane w Nałęczowie przez Katedrę
Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych
Teorii Socjologicznych), Lubelskie Spotkania
Antropologiczne (corocznie przygotowywane przez Katedrę Socjologii Kultury i Religii),
Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii, Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów, Dni
Społeczne (organizowane przez studentów
Koła Nauk Społecznych).
Socjologia uprawiana na KUL ma duże znaczenia dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Otrzymuje najwyższe oceny
w ramach parametryzacji i posiada uprawnienia do nadawania stopni doktorskich
i habilitacyjnych.

Innowacje
Socjologia rozwijana na KUL odegrała
znaczącą rolę w procesie instytucjonalizacji
studiów socjologicznych w Polsce. W trakcie jubileuszowej konferencji odwoływano
się do dorobku najbardziej znanych i cenionych socjologów, którzy swoje prace prowadzili na KUL. Każda z zaplanowanych sesji naukowych miała na celu wskazanie
głównych kierunków badań prowadzonych
współcześnie w Instytucie Socjologii KUL.
Do udziału w poszczególnych sesjach zostali
zaproszeni naukowcy podejmujący w swoich pracach podobne problemy, spotykający się z podobnymi dylematami badawczymi. Wśród zaproszonych prelegentów sesji plenarnej znaleźli się: prof. Henryk Domański (PAN), prof. Marek Szczepański (UŚ),
prof. Anna Śliz (UŚ), prof. Wiesław Gumuła
(UJ) i prof. Aniela Dylus (UKSW). W trakcie
sesji równoległych wysłuchano 24 referatów nawiązujących do socjologicznej myśli
wypracowanej na KUL. Podkreślano także
wielokrotnie, iż współcześnie w Instytucie
Socjologii KUL prowadzone są innowacyjne
prace badawcze. Wśród głównych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych
wyróżnić należy przede wszystkim socjologię
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Potrzeba pomocy
społecznej po odzyskaniu
niepodległości
Żeńskie zgromadzenia zakonne znalazły w 1918 r. szerokie pole do działania na
rzecz społeczności Lublina. Wpływała na to
specyfika miasta – stolicy regionu rolniczego. Przyciągało ono ludność szukającą pracy,
lepszych warunków życia, nauki czy leczenia.
W okres niepodległości wchodził jednak Lublin ze znacznym deficytem ekonomicznym.
Kondycję miasta osłabiły zniszczenia i grabieże wycofujących się Rosjan, a następnie
eksploatacja zasobów miejskich przez państwa centralne, przez co przemysł miejski
odbudowywał się powoli i nie zaspokajał
potrzeb w dziedzinie zatrudnienia. Miasto
przeżywało skutki napływu ludności repatriowanej, w tym dużej grupy sierot, którym
trzeba było zapewnić warunki życia i wychowania, jak również wielu bezrobotnych,
biednych i opuszczonych szukających pomocy. Potrzeby wsparcia przewyższały możliwości odradzających się struktur miejskich,
dlatego chętnie sięgano po wszelkie inicjatywy pozapaństwowe, które mogły wesprzeć
miasto w zakresie działania pomocowego.
Warunki do rozwoju działalności społecznej
sióstr zakonnych stwarzały zarówno unormowania prawne niepodległego państwa,
uwzględniające czynnik kościelny w polityce
społecznej, jak i aktualne dla tamtych czasów potrzeby w zakresie szkolnictwa, pomocy społecznej czy służby zdrowia. We wszystkich tych obszarach zaznaczyła się obecność
sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych.

Wsparcie różnych
środowisk społecznych
w placówkach zakonnych
Silną pozycję wśród wspólnot żeńskich
osiedlonych na terenie Lublina miało Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Szarytki (popularna w Polsce
nazwa zgromadzenia, pochodząca od francuskiego charité – miłosierdzie) specjalizowały się głównie w posłudze szpitalnej, ale
udzielały się też w opiece nad chorymi, kalekimi czy sierotami. Ze względu na praktyczny wymiar swego apostolatu uniknęły w dużym stopniu represji kasacyjnych i znacznie
poszerzyły zasięg swojego działania w mieście. Sieć lubelskich placówek szarytek obejmowała w 1918 r. szpitale: św. Wincentego
à Paulo (ul. Poczętkowska, następnie Staszica 16), św. Jana Bożego (ul. Bonifraterska,
następnie ul. Biernackiego 9), Dzieciątka
Jezus (ul. Poczętkowska, następnie ul. Staszica 11), instytucje opiekuńcze dla dzieci:

DR JOANNA SZADY
Instytut Historii

Pielęgniarki,
nauczycielki,
wychowawczynie...
Praca społeczna sióstr w odradzającym się Lublinie
stanowiła cenne wsparcie dla wielu grup społecznych.
ochronkę (ul. Sieroca 9), Salę Sierot (ul. Sieroca 11), sierociniec i ochronkę w Domu Zarobkowym (ul. Dominikańska 1), przytułki dla dorosłych: Schronisko Starców i Kalek (ul. Sieroca 4)
wraz z filią (majątek Sierakowszczyzna, następnie ul. Unicka 17), a także schronisko dla staruszek w obrębie Domu Zarobkowego. Zaangażowanie w pracę opiekuńczą oraz opiekuńczo-wychowawczą zawdzięczały od XIX w. siostry miłosierdzia silnym związkom z Lubelskim
Towarzystwem Dobroczynności, w którego instytucjach charytatywnych były systematycznie
zatrudniane. Jednocześnie pracowały jako pielęgniarki w szpitalach lubelskich, dzieląc się
swoim doświadczeniem medycznym w służbie chorym.
Z bardzo trudnym środowiskiem kobiet zagrożonych moralnie związane było Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Od początku XX w. siostry otaczały opieką kobiety
„upadłe” w Przytułku św. Antoniego na przedmieściu Wiktoryn (ul. Lubartowska 85, obecnie
ul. Zofii Zagrobskiej 15). Pasterki należały do nielicznych zgromadzeń żeńskich zajmujących
się resocjalizacją kobiet, realizując wypracowany w zgromadzeniu program wychowawczy
przywracania kobietom godności i kształcący w nich nawyki uczciwej pracy zarobkowej.
Siostry towarzyszyły kobietom w czynnościach życia codziennego, uczyły zasad moralno-religijnych oraz systematyki pracy i odpoczynku. Takie z pozoru proste zabiegi były niezwykle
cenną wskazówką dla kobiet z zaburzeniami wzorców życia prywatnego i zawodowego, nabierających równowagi duchowej i fizycznej w warunkach zakładu oddalonego od zgiełku
centrum miejskiego. Nadmienić trzeba, że zakład na Wiktorynie był wówczas w regionie jedyną placówką resocjalizacyjną dla kobiet, mającą duże zaplecze lokalowe i kadrowe.
Kobiety zatrudniane jako służba domowa uzyskać mogły z kolei wsparcie od sług Jezusa.
Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa (bezhabitowe) zorganizowało od początku XX w. ośrodek
wsparcia w centrum miasta (pałacyk przy ul. 3 Maja 14). Szkoła Gospodarstwa Domowego
dawała możliwość nauki dziewczętom z ubogich rodzin, uzupełnianej też przygotowaniem
praktycznym do zawodu służącej. Z pomocy materialnej i duchowej mogły również skorzystać kobiety w wieku zarobkowym, w sytuacjach problemowych z pracodawcami, na wypadek choroby, szukania pracy czy starości. Chcąc zachować ukryty charakter, zgromadzenie
prowadziło swoją placówkę pod patronatem Stowarzyszenia Opieki nad Dziewczętami, zwracając z czasem uwagę na potrzebę fachowego dokształcania kobiet w branżach zawodowych
wykraczających poza typowe zajęcia domowe (krawiectwo, bieliźniarstwo).
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Wychowanki lubelskiej Sali Sierot z siostrami szarytkami w kuchni zakładowej oraz podczas
zajęć w pracowni haftu i szycia (fot. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
à Paulo w Warszawie)

Opieka nad dziećmi jako główny nurt
działalności społecznej sióstr
Podkreślić trzeba, że typowym zjawiskiem dla pierwszych lat niepodległości było rozszerzanie przez zgromadzenia zakonne zakresu swego działania o opiekę nad dziećmi, które najbardziej odczuwały skutki wojny, pozostając bez rodziców czy opiekunów. Szeroki
odzew wspólnot na potrzeby opiekuńcze miał na celu ratownictwo biologiczne z niedożywienia czy zachorowań epidemicznych dzieci oraz wychowawcze, aby wpajać wartości
młodemu pokoleniu i stwarzać mu warunki do samodzielnego utrzymania. Zakłady pasterek i sług Jezusa stały się od 1918 r. również placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla
dziewcząt-sierot wojennych, które przybywały do Lublina z falami repatriantów z Kresów.
Zapotrzebowanie na wzmożoną opiekę nad dziećmi bezdomnymi spowodowało również
podjęcie takiej inicjatywy przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (bezhabitowe) – wspólnoty skierowanej charyzmatem do środowiska kobiet zatrudnianych w pracowniach rękodzielniczych. Siostry pracowały w przytułku dziecięcym przy
ul. Archidiakońskiej 1.
Systematyczną opiekę nad dziećmi osieroconymi prowadziły w swoich sierocińcach też
szarytki, zapewniając im warunki do nauki, wychowania i przygotowania do samodzielnego
życia. Opieką otaczały również maluchy w ochronkach, które w tamtym okresie dopiero nabierały charakteru przygotowania przedszkolnego. Służyły raczej wsparciem rodzinom robotniczym, mającym przez to zapewnioną opiekę nad dzieckiem na czas pracy.
Każda z zakonnych inicjatyw skierowanych do dzieci w tym czasie miała wymiar patriotyczny, służący zachowaniu ciągłości pokoleń odpowiedzialnych za kraj.

Pomoc robotnikom, uczniom i studentom
W obszarze działalności charytatywnej w mieście aktywnie pracowały też siostry służki.
Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (bezhabitowe), skierowane do pracy w środowiskach wiejskich, realizowało zadania swojego charyzmatu wśród
robotników napływowych z okolicznych wsi. Specjalnie dla podtrzymania akcji trzeźwościowej służki prowadziły punkty taniego dożywiania przy ul. Bernardyńskiej 3 (gospoda chrześcijańska) i przy ul. Zamkowej (stołówka robotnicza).
Nieocenioną rolę w zakresie żeńskiego szkolnictwa ogólnokształcącego odegrały urszulanki (Zakon Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej). Siostry przybyły do Lublina na wniosek Rady Szkolnej Ziemi Lubelskiej, osiedliły się w zabudowaniach klasztoru pobrygidkowskiego
(ul. Narutowicza 10) i aktywnie włączyły się w poprawę stanu edukacji w mieście. Od 1917 r.
prowadziły trzyklasową szkołę przygotowawczą oraz 5 oddziałów ówczesnego gimnazjum
dla blisko 200 uczennic. Placówka zapewniała spójny program edukacyjny, łącząc zabiegi dydaktyczne, wychowawcze, kulturalne oraz formację chrześcijańską podopiecznych. Tradycje
szkolnictwa urszulańskiego w połączeniu z dbałością o jakość usług edukacyjnych budowały
wysoki poziom kształcenia dziewcząt i zapewniały szkole słuszną renomę.
Dzięki umiejscowieniu w Lublinie uniwersytetu miasto nabrało również charakteru
oświatowo-naukowego. Stworzyły się w nim warunki do kształcenia przyszłych kadr inteligencji katolickiej odrodzonego państwa, przez co Lublin zyskał własne środowisko
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uczelniane. Inicjatywa ks. Idziego Radziszewskiego wymagała również odpowiedniego zaplecza lokalowo-gospodarczego,
które zapewniały początkowo budynki zastępcze. Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (bezhabitowe) pełniło w strukturach Uczelni funkcje pomocnicze przy ul. Archidiakońskiej 7. Siostry
podjęły się prowadzenia konwiktu księży
studentów oraz stołówki dla żaków, co było
naturalnym przedłużeniem ich pracy w Akademii Duchownej w Petersburgu. Zgromadzenie skierowane było swoim apostolatem do środowisk robotniczych, ale podjęło współpracę z ks. Radziszewskim w odpowiedzi na jego osobistą prośbę pomocy
w zarządzie gospodarstwem Akademii i zostało przy tej inicjatywie po przeniesieniu
się do Lublina. Tym samym siostry stały się
prekursorkami działalności pomocniczej
zgromadzeń na terenie miasta, rozwiniętej
znacznie w okresie dwudziestolecia międzywojennego w postaci zatrudniania się
sióstr do pracy etatowej w różnego rodzaju
instytucjach.

Bilans społecznego
zaangażowania sióstr
zakonnych w Lublinie
międzywojennym
W 1918 r. funkcjonowała w mieście sieć
15 placówek zakonnych, prowadzonych
przez 7 żeńskich zgromadzeń zakonnych,
działających w zakresie lecznictwa, opieki,
wychowania czy wsparcia administracyjno-gospodarczego. Zakonnice współpracowały
przy tym zarówno z władzami państwowo-samorządowymi, jak i zakładami prywatnymi i społecznymi, angażując się we wszelkie
inicjatywy społeczne. Było to zapowiedzią
wzmożonej działalności sióstr na wielu polach aktywności na rzecz społeczeństwa Lublina lat międzywojennych. Do 1939 r. liczba
zgromadzeń podejmujących społeczne formy pomocy w Lublinie zwiększyła się do 13,
a sieć prowadzonych przez nie placówek –
do 32. O sile ich współuczestnictwa w życiu
społecznym miasta w latach 1918-1939 zaświadczyć też może liczba blisko 400 zakonnic podejmujących posługę apostolską.

Więcej informacji o funkcjonowaniu placówek
zakonnych w Lublinie w okresie międzywojnia
zawiera najnowsza publikacja dr Joanny Szady
pt. Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń
zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939
(Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ss. 344).
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Filozofia
grecka
od kuchni

Filozofowie greccy od Pitagorasa (około 500 p.n.e.) do Damascjusza
(około 500 n.e.) zajmowali się nie tylko doniosłymi kwestiami
metafizycznymi, kosmologicznymi, antropologicznymi. Nurtowało
ich także pytanie dotyczące najwłaściwszej dla człowieka diety
i na przestrzeni tysiąca lat rozwoju filozofii greckiej udzielali
na nie różnych odpowiedzi.
Epimenides i leki hamujące apetyt
Epimenides był postacią współczesną Pitagorasowi. Według Platona żył około 500 r. p.n.e. Mieszkał na Krecie,
pochodził z Fajstos lub z Knossos. Pewnego razu zmorzył go południowy sen, więc położył się w jakiejś jaskini i zasnął
na – jak się okazało – 57 lat. Od tamtej pory Kreteńczycy uważali go za jednego z Kuretów – proroków Rei i za autorytet w kwestiach kultowo-religijnych. Przeżył on aż 157 lat, wliczając ową 57-letnią drzemkę. Receptą Epimenidesa na
doskonałą kondycję fizyczną i psychiczną była dieta. Mędrzec kreteński prawie nic nie jadł i ograniczał przyjmowanie
płynów. Ponoć otrzymał od Nimf magiczny lek na głód i pragnienie, który przechowywał w racicy wołu. Zażywając
jedną dawkę dziennie, nigdy nie odczuwał łaknienia i nie wypróżniał się. Starożytność znała kilka różnych przepisów
na eliksir Epimenidesa. Receptury te różnią się między sobą, lecz we wszystkich powtarzają się 2 składniki roślinne
– asfodel (Asphodelus ramosus) i ślaz (Malva sylvestris). Według Herodora Pontyjskiego w skład leku hamującego
apetyt wchodziły wyłącznie asfodel i ślaz, a z kolei według Plutarcha z Cheronei dodatkowymi składnikami oprócz
tych dwóch były: miód, ser importowany z krajów barbarzyńskich oraz rozmaitość nasion. Najdokładniejszą recepturę podaje za Antoniuszem Diogenesem Porfiriusz. Zdaniem cytowanego przez Porfiriusza autora, alimon – lek na
głód sporządzano z ziaren maku i sezamu, łupin cebuli morskiej, kwiatów asfodelu, liści ślazu, mąki jęczmiennej, ziaren jęczmienia, ciecierzycy i miodu z Attyki, a adipson – lek na pragnienie przyrządzano z nasion ogórka, rodzynek,
kwiatów kolendry, nasion ślazu, portulaki warzywnej, tartego sera, mąki pszennej, śmietany i miodu z wysp.

Reguła pitagorejska
Pierwszym filozofem, który postawił kwestię diety na ostrzu noża, był Pitagoras. Ten syn Etruska z wyspy Lemnos mieszkał na Samos do 540 r. p.n.e., potem podróżował po krajach basenu Morza Śródziemnego, zapoznając się
z różnymi wierzeniami religijnymi, aż wreszcie około 520 r. p.n.e. osiadł w południowej Italii, gdzie założył ezoteryczne bractwo pitagorejczyków. Pitagoras wierzył w doktrynę metempsychozy, z którą zapoznał się podczas podróży do
Tracji, gdzie wtajemniczył się w tamtejsze misteria orfickie. Twierdził, że dusza wciela się w ciała ludzkie dokładnie
co 216 lat, że może wchodzić również w zwierzęta i rośliny oraz że niektórzy ludzie (w tym on sam) otrzymali od
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Hermesa dar pamiętania swoich minionych inkarnacji. Pitagoras pamiętał swoje poprzednie wcielenia, między innymi w homeryckiego
bohatera Euforbosa, którego pod Troją zabił Menelaos. Utrzymywał,
że zabójca jest dla zabitego tym, czym ojciec dla syna, pozwala mu
bowiem przejść do kolejnego życia. Nie następuje ono od razu, lecz
dopiero po 216 latach, odpowiadających 216 dniom (to jest 7 miesiącom) potrzebnym do wykiełkowania i wyrośnięcia ziarna zboża
ozimego.
Wedle zaginionego dzieła Arystotelesa O pitagorejczykach Pitagoras zakazywał jedzenia zwierząt innych niż ofiarne, dlatego że dusza
ludzka nie wciela się tylko w zwierzęta ofiarne (m.in. świnie, kozy,
drób), lecz także w inne (np. psy, lwy, niedźwiedzie, węże). Pozwalając na konsumpcję mięsa ofiarnego, jednocześnie potępiał zabijanie
dziczyzny i zajmowanie się myślistwem. Ponadto nałożył tabu na barany, woły, białe koguty, boczek wieprzowy i tzw. święte ryby. Źródła
precyzują, że miał na myśli 3 gatunki ryb morskich: morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), czerwoną barwenę (Mullus barbatus),
obladę z czarną plamką na ogonie (Oblada melanura) oraz jeżowca –
szkarłupnia z czerwoną ikrą w środku i czarnymi kolcami na zewnątrz.
Zakaz zabijania białych kogutów i świętych ryb miał związek z symboliką kolorów, dlatego że biel symbolizowała dobro i bóstwa niebiańskie, czyli Heliosa-Słońce i Mena-Księżyc, czerń – zło i podziemia Hadesu, zaś czerwień – narodziny i ich patronkę Hekate. Nawet niektóre
części zwierzęcia ofiarnego stanowiły tabu. Do nich należały: serce,
głowa, mózg, genitalia, szpik, nogi, lędźwie. Te, jako symbole kategorii kosmologicznych (narodziny, wzrost, początek, koniec, fundament
wszechrzeczy), nie mogły być spożywane. Zachowały się informacje
o okresowych postach u pitagorejczyków, podczas których nie wolno
było jeść mięsa ani jaj, oraz o ucztach, podczas których dozwolone
było picie pewnych umiarkowanych ilości wina.
Symbole pitagorejskie – rodzaj „katechizmu”, ułożony dla bractwa
przez samego Pitagorasa, wymieniają także 8 świętych roślin. Spośród nich cedr, wawrzyn, cyprys, dąb i mirt były zastrzeżone dla kultu
bogów i nie mogły być ścinane ani przeznaczane na użytek świecki.
Nie wolno było sadzić palm daktylowych ani używać ślazu – tego samego, który wchodził w skład mikstury Epimenidesa, dlatego że siedmiopalczasty liść tej rośliny miał symbolizować kosmiczną sympatię
między niebem a ziemią. Najgłośniejszym pitagorejskim tabu był bób
(po grecku: kyamos). Pitagoras zakazywał niszczenia łodyg tej rośliny,
dotykania jej kwiatów i zjadania nasion. Nawet mówienie o mistycznych powodach, dla których trzeba się trzymać z dala od bobu, było
zakazane. Późniejsze źródła częściowo zdradziły tajemnicę. Jan z Lidii
podaje, że wrzucano boby do grobów zmarłych w nadziei na ich zbawienie. Chodziło o to, jak dowiadujemy się od Porfiriusza, że z nasienia bobu wyrasta prosta łodyga, pusta w środku i bez kolanek, która
symbolizuje drogę z Hadesu pokonywaną przez dusze powracające
do świata żywych, a wyrastające z niej kwiaty przypominają wychodzący z łona matki embrion. Pitagorejczycy więc wzbraniali się przed
niszczeniem łodyg i kwiatów tej rośliny w przekonaniu, że mogliby
w ten sposób przeszkodzić duszom zmarłych – potencjalnie swoich
własnych przodków – w ich powrocie do ludzkiej postaci.

Wegetarianizm Empedoklesa
Empedokles, grecki arystokrata rodem z Agrygentu na Sycylii i jeden z kolonistów miasta Thurioj w południowej Italii, założonego
przez Ateńczyków około 443 r. p.n.e., często nawiązywał do pitagoreizmu w swoim poemacie o ofiarach i teogonii. Jednak nie należał

Traktat „O wegetarianizmie” neoplatonika Porfiriusza z Tyru,
przetłumaczony i opublikowany w 2018 r. przez dr hab. Ewę Osek, jest
jedynym zachowanym starożytnym dziełem na temat wegetarianizmu
w tamtych czasach

do bractwa, a skomplikowaną regułę pitagorejską znał z drugiej ręki.
Podobnie jak Pitagoras wierzył w wędrówkę dusz i utrzymywał, że
pamięta swe poprzednie wcielenia. Wedle Empedoklesa cykl reinkarnacji trwa 3000 lat, lecz jeśli podczas jednego z ludzkich wcieleń
daimon – to jest dusza – skosztuje mięsa, zostanie ukarana za to
świętokradztwo dziesięciokrotnym przedłużeniem cyklu (do 30 000
lat) i koniecznością wcielania się w dziczyznę, bydło, ryby, drzewa.
W jednym z fragmentów swojego poematu ubolewa nad nieświadomością ofiarników, którzy w przekonaniu, że składają pobożną ofiarę,
zabijają ojciec syna, syn ojca, dzieci matkę. Z ich ciał gotują sobie występną ucztę ofiarną i spożywają mięso, które może być hipotetycznie ciałem któregoś z ich zmarłych krewnych! Zakaz jedzenia mięsa
Empedokles uzasadniał z jednej strony potencjalnym kanibalizmem,
jakiego przypadkiem może się dopuścić ofiarnik, z drugiej zaś obawą,
że ciała zjadanych zwierząt są mieszkaniami tych dusz, które Neikos-Waśń pragnie ukarać. A ta kara w żadnym wypadku nie powinna być
skracana.
Empedokles sądził, że podczas karnie przedłużonego cyklu dusza
ludzka może się wcielać także w rośliny, między innymi w krzewy
wawrzynu. Mędrzec z Agrygentu zabraniał więc skubania liści laurowych i – jak się można domyślać – również ich kulinarnego zastosowania. Utrzymał w mocy pitagorejskie tabu bobowe, mówiąc: „Ręce
precz od bobu!”. Mimo podobieństwa tego napomnienia do jednego
z Symboli pitagorejskich: „Trzymaj się z dala od bobu!”, jego zakaz
był umotywowany inaczej. Wydaje się, że sycylijski filozof przejął się
mitami orfickimi rozpowszechnionymi za jego czasów w południowej Italii, w myśl których bób stanowił tabu nie dlatego, że przewodził powracającym z Hadesu duszom, ale za sprawą tego, że wyrósł
z krwi Tytanów – mitycznych protoplastów rodzaju ludzkiego, synów
Nieba i Ziemi.

Kuchnia Akademii Platońskiej
Platon wierzył w reinkarnację, podobnie jak pitagorejczycy i Empedokles, lecz nie łączył doktryny metempsychozy z kwestią takiej
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czy innej diety. Wedle jego nauki każdy cykl kosmiczny trwa 10 000
lat i w jego trakcie upadła dusza musi się wcielać 9 razy, a po każdym
wcieleniu ma tysiącletnią przerwę, którą spędza w niebie lub pod
ziemią, zależnie od jakości swego ziemskiego życia. Platon najwyżej
oceniał życie filozoficzne. Uważał, że jeśli dana dusza trzykrotnie wybierze życie filozofa, uwolni się od kieratu reinkarnacji już po 3000
lat, ale to nie zależy od diety, bo żadna dieta nie czyni człowieka
filozofem.
Platon ściśle przestrzegał diety wegetariańskiej, chociaż była ona
prawdopodobnie przyjęta pod presją otoczenia. Sokrates był wegetarianinem, większość sokratyków poszła śladem mistrza, wypadało
więc, żeby i on – ukochany uczeń Sokratesa także został wegetarianinem. Ponadto szkoła Platona, założona w podmiejskim gaju Akademosa w 387 r. p.n.e., gościła u siebie po 361 r. p.n.e. ostatnich
żyjących pitagorejczyków – emigrantów politycznych z Wielkiej Grecji oraz długowłosych imitatorów, tzw. pitagorystów, a w ich liczbie
Diona z Syrakuz – dawnego tyrana i sponsora Platona. Jest więc
rzeczą zrozumiałą, że w tej sytuacji Platon czuł się zobligowany do
zapewnienia swoim uczniom i gościom posiłków wegetariańskich.
Inaczej nie mógł postąpić, a dostarczył tym samym pożywki współczesnym ateńskim komediopisarzom, którzy mogli się natrząsać do
woli z dziwacznych upodobań kulinarnych zamieszkałych w Akademii pitagorystów.
Platon rozróżnia „życie pitagorejskie” (Państwo 600b) i „życie
orfickie” (Prawa 782c–d), i tylko to drugie kojarzy z niezabijaniem
zwierząt, dietą wegetariańską i składaniem ofiar niekrwawych. Wegetarianizm Akademii Platońskiej należy wyjaśniać raczej na gruncie
wpływów orfickich niż pitagorejskich. Wiadomo, że następcy Platona – Ksenokrates z Chalcedonu i Polemon podtrzymywali tradycyjny wegetarianizm Akademii. Również Teofrast z Erezu, współczesny
Ksenokratesowi scholarcha szkoły perypatetyckiej, nie składał ofiar
krwawych. Orficki styl życia Teofrasta stał się podstawą wniesienia
przeciw niemu oskarżenia o bezbożność przed trybunałem w Atenach około 319 r. p.n.e. W obronie swoich przekonań perypatetyk
napisał głośny traktat O pobożności, którego fragmenty zachowały
się w drugiej księdze O wegetarianizmie Porfiriusza.

Dieta neopitagorejska
Pitagoreizm odżył w I w. p.n.e. Wraz z neopitagoreizmem rozpowszechniła się także dieta neopitagorejska. Była ona czymś zupełnie
innym od skomplikowanej reguły pitagorejskiej, zaś przestrzeganie
jej nie musiało oznaczać wiary w reinkarnację. Dieta neopitagorejska
polegała na całkowitym unikaniu wina, mięsa i jajek, a także na wykluczeniu większości pokarmów gotowanych. Jak wyglądał tego rodzaju jadłospis? Otóż do picia była tylko woda, zaś do jedzenia surowe owoce i warzywa, ser, miód, chleb z prosa lub ze zbóż. Kładziono
nacisk przede wszystkim na prostotę i taniość posiłków.
Seneka wspomina, że w młodości nawrócił się na pitagoreizm
pod wpływem nauk filozofa Socjona, ucznia Sekstiusza, i że przez jeden rok przestrzegał diety wegetariańskiej, która mu bardzo służyła.
Kiedy jednak cesarz Tyberiusz w 19 r. n.e. rozpoczął prześladowania
kultów orientalnych, Seneka musiał zrezygnować z wegetarianizmu
pod naciskiem swego ojca, który bał się, że jego syn zostanie oskarżony o przynależność do jednej z inkryminowanych sekt.
O popularności wegetarianizmu w I w. p.n.e. i I w. n.e. świadczy nie tylko to, że wielu znanych filozofów (m.in. Muzoniusz

Rufus i Plutarch z Cheronei) przestrzegało diety bezmięsnej
dłużej niż Seneka, lecz także fakt, że w owym czasie powstała
polemika Przeciw wegetarianizmowi pióra Klodiusza z Neapolu.
Streszczenie jej zachowało się u Porfiriusza. Klodiusz podkreślał, że pokarmy gotowane są odpowiedniejsze dla człowieka od
surowych i polemizował z pitagorejską doktryną reinkarnacji.
Bo jeśli wziąć ją na poważnie, argumentował, to trzeba się zgodzić, że zwierzęta, które są de facto ludźmi w ciałach zwierząt,
powinny się cieszyć, że ktoś skraca ich życie w znienawidzonym
zwierzęcym ciele.

Neoplatonizm a dietetyka
Koryfeusz neoplatonizmu, Plotyn, był rygorystycznym wegetarianinem, odmawiającym sobie nawet stosowania teriaków (leków
ze zwierząt) na chorobę oczu. Po jego śmierci w 270 r. n.e. nastąpił
w rzymskiej szkole neoplatonizmu rozłam co do tego, czy należy
nadal przestrzegać diety wegetariańskiej, tak jak za życia mistrza,
czy też ją zarzucić. Firmus Kastrycjusz, w którego willi w Kampanii Plotyn spędził ostatnie lata życia, powrócił do jedzenia mięsa.
To wywołało furię Porfiriusza z Tyru, nowego scholarchy szkoły
rzymskiej.
Porfiriusz napisał cztery księgi O wegetarianizmie (grecki tytuł: Peri apoches empsychon), zadedykowane właśnie Firmusowi
Kastrycjuszowi. Streścił w nich niemal całą dotychczasową dyskusję wegetarianów z mięsożercami i dowodził, że wegetarianizm
to najwłaściwsza dieta dla filozofa platońskiego. Traktat ten, zachowany do dzisiaj, stanowi najobszerniejsze i najwartościowsze
kompendium wegetarianizmu w starożytności grecko-rzymskiej. Po
raz pierwszy został wydany we Florencji w 1548 r., obecnie zaś (od
2018 r.) jest dostępny także w polskim przekładzie. Co najciekawsze i zaskakujące, Tyryjczyk świadomie zignorował najważniejszy
argument przemawiający za wegetarianizmem, mianowicie doktrynę metempsychozy. Wydaje się, że również i on, podobnie jak
wspomniany przez Senekę Sekstiusz, nie wierzył w wędrówkę dusz,
tj. wcielanie się dusz ludzkich w zwierzęta. Niezbyt pociągała go
reguła pitagorejska, dlatego że dopuszczała jedzenie mięsa, które
choć akceptowalne przez ogół przeciętnych ludzi, było jego zdaniem niedopuszczalne w przypadku filozofa dążącego do oczyszczenia duszy. Ponadto postulował (jak niegdyś Teofrast) zniesienie
ofiar krwawych i przyjmowanie jak najmniejszych ilości pożywienia. Marzył o mitycznym leku na głód i pragnienie (takim jak ten,
który Nimfy podarowały Epimenidesowi), aby móc w ogóle zrezygnować z jedzenia.
Nie wiadomo, czy te argumenty za wegetarianizmem i ofiarami bezkrwawymi trafiły do Firmusa Kastrycjusza. W każdym razie
nie trafiły do Jamblicha, najwybitniejszego ucznia Porfiriusza, który w swoim traktacie O misteriach bronił ważności tradycyjnych
ofiar krwawych. Nie przekonały także Plutarcha Wielkiego, Syrianosa, Proklosa, Hegiasza, Izydora i Damascjusza – scholarchów Akademii Platońskiej w Atenach, restytuowanej po 400 r. n.e. i działającej
do 529 r. n.e. Albowiem wrócili oni do dawnej reguły pitagorejskiej,
którą Hierokles z Aleksandrii około 450 r. n.e. nazwał semiwegetarianizmem (he kata meros apoche). Ostatni neoplatonicy składali
bogom ofiary krwawe i spożywali te części zwierząt ofiarnych, które
były dozwolone, unikali zaś ślazu i innych rzeczy zakazanych przez
Pitagorasa.
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników
pierwszej inauguracji roku akademickiego

8 – po Mszy św. zebranie profesorów
wybrało Senat Akademicki;
9 – odbyła się uroczysta inauguracja:
Msza św. i spotkanie w sali seminarium
duchownego.

W

uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego,
oprócz Senatu Akademickiego, wykładowców i młodzieży
uniwersyteckiej, uczestniczyli przedstawiciele wielu różnych instytucji i środowisk. Wśród gości byli gen. Edward Rydz-Śmigły i prezydent
miasta Jan Turczynowicz. Na uroczystości pojawili się studenci, którzy podjęli kształcenie w ramach wydziałów: Teologicznego, Prawa
Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych.
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Seminarium duchowne
w Lublinie – pierwotna siedziba
Uniwersytetu Lubelskiego
(fot. Biblioteka Cyfrowa WBP
w Lublinie)

„Spis wykładów i instytucji uniwersyteckich.
Półrocze zimowe 1918/1919”, Lublin 1919
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Telegramy gratulacyjne odczytane przez rektora
ks. Idziego Radziszewskiego podczas inauguracji
roku akademickiego 1918/1919

„Ziemia Lubelska” – numer z 10 XII 1918 r.
(oryginał w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 1494c,
http://bc.wbp.lublin.pl)

„Głos Lubelski” – numer z 3 XII 1918 r. (oryginał w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 1491c, http://bc.wbp.lublin.pl)

Ks. Idzi Radziszewski – założyciel Uniwersytetu Lubelskiego oraz jego fundatorzy – Karol Jaroszyński (fot. Biblioteka Cyfrowa KUL) i Franciszek
Skąpski (fot. Archiwum Uniwersyteckie KUL)

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI listopad-grudzień 2018

|

Nr 6 (176)

54

UCZELNI CZAS MINIONY
DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Bp Fulman –
ks. Radziszewski
Nominację papieża Benedykta XV otrzymał 24 września, święcenia biskupie z rąk
abpa Aleksandra Kakowskiego przyjął 17 listopada w archikatedrze warszawskiej, a ingres do katedry lubelskiej odbył 1 grudnia
roku 1918. Był – podobnie jak założyciel
i pierwszy rektor KUL – kapłanem diecezji
włocławskiej. Kilka lat od niego starszy, jako
pierwszy kroczył wspólną dla obydwu drogą
powołania kapłańskiego – od włocławskiego
seminarium duchownego (najpierw kleryk,
a potem wykładowca) przez Akademię Duchowną Rzymskokatolicką w Petersburgu po
diecezję lubelską.
Zatroskanym o nową uczelnię, dane im
było przez niespełna 4 lata współpracować przy jej organizowaniu i funkcjonowaniu. Po przedwczesnej śmierci ks. Idziego
Radziszewskiego ordynariusz lubelski poświęcił mu, zamieszczone w „Wiadomościach Diecezjalnych Lubelskich”, płomienne
wspomnienie, poświadczające ich wieloletnią dobrą znajomość. Kreślona piórem lubelskiego biskupa postać pierwszego rektora wyłania się z detali biograficznych oraz
z motywów i efektów działania, ukazujących
go jako wielkiego czciciela Serca Jezusowego, odważnego i mądrego reformatora seminarium włocławskiego, troskliwego i roztropnego wychowawcę młodzieży seminaryjnej i akademickiej, prawdziwego koryfeusza w Akademii Duchownej w Petersburgu,
„[...] sternika, twórcę niepospolitego, organizatora niedoścignionego, człowieka-żertwę całopalną na ołtarzu nauki katolickiej, dla której rozwoju w Polsce miała służyć wszechnica lubelska”. Przesłaniem zaś
tej pośmiertnej refleksji było – jak jej autor
sam podkreślił – pokazanie współbraciom
w kapłaństwie „ozdoby, pochodni i chluby
duchowieństwa polskiego”; wzoru do naśladowania, by „życia nie żałować dla wielkich
dzieł i dla zrealizowania myśli Bożej między
ludźmi”.

„Troszczyłeś się
o ten Uniwersytet”
W roku 1918 Polska zyskała niepodległość, Lublin –
uniwersytet, a diecezja lubelska – nowego biskupa.
Został nim ks. Marian Fulman, konsekrowany jako
pierwszy biskup w wolnej Rzeczypospolitej.

Kanclerz Uniwersytetu
Po objęciu biskupstwa, jako siódmy z kolei ordynariusz w ponad 100-letniej wówczas historii diecezji lubelskiej, bp Fulman
wystosował do wiernych list pasterski.
Wśród wielu wątków podjął w nim również
ten dotyczący Uniwersytetu Lubelskiego

Portret bpa Mariana Leona Fulmana malowany przez Stanisława
Kotowicza-Gilewskiego – 1928 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Fragment listu pasterskiego wydanego przez bpa Mariana Fulmana
w związku z objęciem diecezji lubelskiej – „Wiadomości Diecezjalne
Lubelskie” R. 1, 1918, nr 1, s. 8-9 (oryginał w zbiorach Biblioteki Głównej
KUL, sygn. V 342, http://dlibra.kul.pl)

– z entuzjazmem na ziemi lubelskiej go powitał, mianem strażnicy nauk ochrzcił i ważną rolę w życiu narodu mu przypisał.
Episkopat Polski, który przyjął Uczelnię
„pod swoją władzę i opiekę” – jak napisał
abp Aleksander Kakowski w liście z 10 VIII
1918 r. adresowanym „Do Jaśnie Wielmożnego Ks. Prałata Idziego Radziszewskiego”
– wyznaczył nowego biskupa lubelskiego
na swojego delegata do spraw związanych
z Uniwersytetem i włączył go do komisji, powołanej do życia w 1921 r., zwanej w początkowych latach istnienia Uczelni Radą
Biskupią Uniwersytecką. Funkcja delegata
wkrótce została przemianowana na kanclerza, a później na wielkiego kanclerza KUL.
Bp Fulman pełnił ją z gorliwością i ogromnym zaangażowaniem, większym nawet –
jak podkreślają jego biografowie – niż wymagały tego statutowe obowiązki. A te,
ujęte w obydwu stosowanych na Uczelni statutach (tzw. cywilnym – zatwierdzonym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego dopiero w 1928 r.
oraz drugim – dla wydziałów kościelnych,
zatwierdzonym przez Kongregację ds. Seminariów i Uniwersytetów w 1920 r.,
co 3 lata przedłużanym i poszerzającym nieco
zakres kompetencji kanclerza), sprowadzały
się początkowo w zasadzie do czuwania nad
przestrzeganiem przepisów wyznaczonych
przez Stolicę Apostolską, przedstawiania jej
kandydatów na rektora i profesorów, a także
corocznego zdawania relacji na temat Uczelni. Bp Marian Fulman przedstawiał sprawy
Uczelni nie tylko Stolicy Apostolskiej, ale także na zjazdach biskupów polskich, ponadto
zabiegał o pozyskanie dla KUL siedziby i kadry profesorskiej, pomagał Uczelni uzyskać
prawa państwowe, przyczynił się do odbudowy kościoła akademickiego, budowy konwiktu dla księży studiujących na KUL i powstania duszpasterstwa akademickiego. Był
członkiem Komitetu Budowy Uniwersytetu
Lubelskiego, powołanego w 1921 r., mającego za zadanie zająć się dostosowaniem
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tzw. koszar świętokrzyskich – nowej siedziby
Uczelni do jej potrzeb. Kiedy zaś kompetencje tego komitetu przejęło w 1922 r. nowo
utworzone Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego, wszedł w skład rady czuwającej
nad jego działalnością. W 1928 r. powołał
Instytut Wyższej Kultury Religijnej na KUL.
W 1939 r. zdecydował o afiliacji lubelskiego
seminarium duchownego do Wydziału Teologii KUL, co faktycznie nastąpiło w 1945 r.
Obecny na inauguracjach roku akademickiego, kanclerz odprawiał Msze św. i głosił
kazania, w których „[...] rzucał szkice planów
katolickich w zakresie kształcenia i wychowania polskiej młodzieży akademickiej. Plany te brały rozciągłością i głębokością horyzontów i zapalały ogniem, tlejącym u samego dna bosko-ludzkiej prawdy i dobra” – jak
pisał ks. prof. Zdzisław Goliński, wykładowca KUL przed II wojną światową, a w latach
1947-1951 biskup pomocniczy lubelski.
Pierwsze lata funkcjonowania Uczelni
okazały się dla niej, nieoczekiwanie, niezwykle trudne, bo oto deklaracje fundatora Uniwersytetu Lubelskiego Karola Jaroszyńskiego, złożone w liście z 22 VI 1918 r. skierowanym do episkopatu Polski, nie zostały w pełni
zrealizowane. Przewrót bolszewicki pozbawił go bowiem ogromnej fortuny. A przypomnieć trzeba, że ów potentat finansowy
i zarazem szczodry filantrop obiecał ofiarować na początek działalności Uniwersytetu
milion rubli, wybudować gmachy i przekazać 330 000 rubli – zgodnie z preliminarzem
przygotowanym przez ks. Radziszewskiego
– na pierwszy rok funkcjonowania lubelskiej wszechnicy. Ponadto do budżetu Uczelni nie wpłynęły środki obiecane na Instytut
Pedagogiczny przez drugiego z fundatorów
– Franciszka Skąpskiego, który ze sprzedaży
akcji Towarzystwa Akcyjnego „Stroitiel” miał
pozyskać na ten cel milion rubli. W zaistniałej sytuacji bp Marian Fulman nie pozostawił
księdza rektora bez wsparcia. Użyczył nowej uczelni gościny w murach lubelskiego
seminarium duchownego na pierwsze lata
jej działalności. By zapewnić środki na utrzymanie instytucji, na pensje dla pracowników, a potem także na remont podarowanych Uniwersytetowi przez marszałka Piłsudskiego koszar świętokrzyskich, zabiegał
wraz z rektorem o pomoc materialną, kierując listy do biskupów i odezwy do społeczeństwa. Kiedy środki te okazały się niewystarczające, kolejną szansę na zażegnanie kryzysu finansowego dostrzegli zgodnie i biskup,
i rektor w Polonii amerykańskiej, do której
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Marian Fulman
ur. 1866 – zm. 1945
pierwszy kanclerz KUL

fot. Ludwik Hartwig
Narodowe Archiwum Cyfrowe

jako delegat i kwestarz został wysłany w 1920 r. i ponownie w 1922 r.
ks. Wacław Kneblewski, student prawa kanonicznego UL w latach 1919-1922, późniejszy aktywny działacz polonijny w Stanach
Zjednoczonych.
W czasie pełnienia funkcji kanclerza KUL bp Fulman kilkakrotnie
musiał zmierzyć się z procedurą obsady stanowiska rektora. Wprawdzie wybór był obowiązkiem Rady Biskupiej Uniwersyteckiej, ale to
do niego należała konsultacja w sprawie kandydata z ordynariuszami
wszystkich diecezji, prowadzenie pertraktacji z przełożonymi zakonnymi w wypadku wyboru księży zakonnych, a także informowanie
ojca świętego, Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytetów oraz
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Tę jego
aktywność dokumentuje chociażby bogata korespondencja, dowodząca trudności i złożoności tego zadania. Liczne problemy, z którymi
borykała się Uczelnia, także te związane z obsadzeniem stanowiska
rektora, skutkowały rozważaniem racji za przekazaniem jej prowadzenia zgromadzeniu zakonnemu. Wybór padł na jezuitów, jednak
rozmowy odbyte przez kanclerza z zakonem okazały się bezskuteczne. W tym kontekście warto przytoczyć opinię ks. prof. Z. Golińskiego: „Przy zmianie 6 rektorów on [bp M. Fulman] był żywym pomnikiem stałości, ciągłości i ideologii oraz tradycji KUL-u”.

Uniwersytecka (i nie tylko) wdzięczność
Społeczność Uniwersytetu przygotowała dla wieloletniego kanclerza KUL trzytomową Księgę pamiątkową „jako wyraz głębokiego
hołdu, szczerej wdzięczności i serdecznego przywiązania” – jak we
wstępie napisał ówczesny rektor ks. prof. Antoni Szymański. Udało się ją wydać jeszcze w 1939 r., na 50-lecie kapłaństwa bpa Fulmana. W tym też roku Rada Wydziału Teologii wystąpiła z wnioskiem o nadanie mu tytułu doktora honoris causa KUL. Choroba biskupa i zawierucha wojenna uniemożliwiły świętowanie jubileuszu,

1882-1886 studiował w seminarium duchownym
we Włocławku
1886-1890 kontynuował studia w Akademii Duchownej
w Petersburgu
1889 przyjął święcenia kapłańskie we Włocławku
1890-1895 wykładał teologię dogmatyczną i liturgikę
w seminarium włocławskim
1895 został osadzony na Pawiaku za działalność
patriotyczną i skazany na 5 lat zsyłki do Niżnego
Nowogrodu
1896 w wyniku amnestii wrócił do kraju, gdzie
w następnych latach pełnił różne funkcje duszpasterskie
(rektor, wikariusz, proboszcz) w kilku parafiach
1905 został wybrany na posła do I Dumy Państwowej
1918-1945 sprawował urząd biskupa lubelskiego
1939 został aresztowany przez Niemców i skazany
na karę śmierci, zamienioną na obóz koncentracyjny
w Oranienburgu
1940-1945 po zwolnieniu z obozu był internowany
w Nowym Sączu
1945 powrócił do Lublina

którego obchody zorganizowano dopiero po powrocie biskupa z internowania w Nowym Sączu – wręczenie księgi i doktorskiego dyplomu odbyło się w maju 1945 r.
Słowa uznania za pracę dla KUL wyraził bpowi Fulmanowi także
papież Pius XII, kreśląc życzenia z okazji 25-lecia jego sakry biskupiej:
„Jako biskup diecezjalny troszczyłeś się o ten Uniwersytet, będąc zapobiegliwym stróżem tylu młodzieży, która gruntownie wychowana
po katolicku, niosła swoje poświęcenie i zapał dla pomnożenia moralnego i społecznego dobra wśród narodu polskiego”.
Zaangażowanie bpa Fulmana na rzecz Uniwersytetu – to tylko jeden z wymiarów jego działalności, którą uhonorowały władze państwowe, odznaczając go w 1931 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za zasługi na polu pracy społecznej”
i w 1938 r. Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.
Całym swoim życiem dowiódł – mówił abp Józef Życiński, otwierając na KUL sympozjum poświęcone bpowi Fulmanowi w 2009 r.
– wierności, odwagi i nonkonformizmu, był człowiekiem podejmującym wielkie wyzwania czasów, w których przyszło mu żyć, a z perspektywy lat wielkość jego ducha jest coraz łatwiej dostrzegalna. Był wielkim świadkiem prawdy – podkreślił abp Stanisław Budzik w 2015 r.,
podczas uroczystości w nowosądeckiej kolegiacie z okazji 70. rocznicy uwolnienia bpa Fulmana z internowania – dał przykład „miłości
do Boga, do Chrystusa, do Kościoła i do Ojczyzny”.
Źródłem informacji i cytatów są publikacje:
Ks. Zdzisław Goliński, Pierwszy wielki kanclerz KUL, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski
„Deo et Patriae”, Lublin 1947, s. 7-14
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni,
pod red. G. Karolewicz, ks. M. Zahajkiewicza, ks. Z. Zielińskiego, Lublin 1992
Biskup lubelski Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych lat, pod red. ks. E. Walewandra, Lublin 2010
Bp Marian Fulman, Śp. ks. rektor Idzi Radziszewski – ozdoba i pochodnia kleru polskiego, w: Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego,
red. ks. S. Janeczek, M. Krupa, Lublin 2013
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PROF. DR HAB. EUGENIUSZ SAKOWICZ
były pracownik naukowy KUL

W

100-letnią historię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wpisują się
wielcy nauczyciele, którym Kościół przydał tytuł sług Bożych, czyli osób mogących
w perspektywie czasu dostąpić beatyfikacji
bądź później kanonizacji: o. Jacek Woroniecki OP (zm. 1949), ks. Franciszek Blachnicki
(zm. 1987), ks. Wincenty Granat (zm. 1979).
Chlubą Uczelni i jej patronem jest św. Jan
Paweł II – papież (Karol Wojtyła; zm. 2005),
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
KUL. Obdarzeni zostali oni przez Boga, który jest pełnią Prawdy, Dobra i Piękna, darami rozumu, mądrości, umiejętności, by
służyć tymi talentami wszystkim tworzącym
wspólnotę akademicką, a przede wszystkim
studentom.
Uniwersytet stoi pamięcią o swoich mistrzach. Jawią się oni niczym filary, kolumny
duchowej i intelektualnej budowli – szkoły
wyższej. Nazwa instytucji kształcącej młode
– chociaż nie tylko – pokolenie jest znamienna. To, co „wyższe”, odróżnia się wszakże od
tego, co niskie. Zmierza ku temu, co jest jeszcze wyższe – najwyższe (poznawanie, odkrywanie prawdy, promowanie wartości). Ujawnia rys transcendentny, pokonuje i przekracza to wszystko, co chciałoby trzymać umysł
ludzki w odmętach przyziemności. Pamięć
o profesorach – nauczycielach akademickich, odważnych badaczach, eksploratorach
wiedzy i bezkompromisowych heroldach
prawdy, ludziach prawych stanowi o tożsamości, a więc o wartości uniwersytetu

Pedagogia życia
ks. Wincentego Granata
Był nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń
teologów, prezbiterów, humanistów, zasłużonym
zarówno dla lubelskiej katolickiej Alma Mater, jak
i dla teologii w Polsce oraz w Kościele powszechnym
– ks. prof. Wincenty Granat, rektor KUL
w latach 1965-1970.
w ogóle. Do grona tych profesorów należał
ks. Wincenty Granat.

Rys biograficzny
Urodził się 1 IV 1900 r. w Ćmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Zmarł 11 XII
1979 r. w Sandomierzu.
W 1918 r., po ukończeniu Męskiej Szkoły Filologicznej w Sandomierzu, wstąpił do
tamtejszego seminarium duchownego.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r. Następnie podjął studia na jezuickiej uczelni Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał
dwa doktoraty – z filozofii (1925) i teologii
(1928). Studia na uniwersytecie prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe na pewno inspirowały jego pragnienie zostania jezuitą. Niespełnione pragnienie – tak można

Immatrykulacja studentów I roku – 1969 r.; obok rektora
ks. prof. Wincentego Granata dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. Jerzy Kłoczowski (fot. Marian Hałasa)

sądzić – kształtowało jego życie jako kapłana
i uczonego, czyniącego wszystko na większą
chwałę Bożą (omnia ad maiorem Dei gloriam). Nie szukał późniejszy sługa Boży własnej chwały, lecz chwały samego Boga. Miał
dla innych ludzi życzliwość, wyrozumiałość
i duchową spolegliwość.
Doskonale przygotowany do pracy naukowej, zaangażował się w 1928 r. jako nauczyciel i pedagog w szkolnictwie podstawowym i średnim w Radomiu. Pełnił tam
do 1933 r. funkcję prefekta szkół. Zapewne
dla uczniów spotkania z nauczycielem religii o głębokiej wiedzy i jednocześnie szerokich horyzontach były niezwykle cenną, pasjonującą przygodą. Dla kapłana z dyplomami uczelni rzymskiej, chlubiącej się piękną
tradycją naukową i otwartej na znaki czasu,
praca ta mogła być lekcją pokory.

Rektor KUL ks. prof. Wincenty Granat otwiera Wykłady
dla Duchowieństwa – 1965 r. (fot. Biblioteka Cyfrowa KUL)
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Abp Agostino Casaroli (pośrodku) z Sekretariatu Stanu Kurii Rzymskiej z wizytą na KUL – 2 III 1967 r.;
w pierwszym rzędzie (z lewej) wielki kanclerz KUL bp Piotr Kałwa i rektor KUL ks. prof. Wincenty Granat (fot. Marian Hałasa)

Zaprawiony w dydaktyce z dziećmi i młodzieżą, podjął w 1933 r.
pracę w seminarium duchownym w Sandomierzu. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związał się w 1952 r., a zatem w wieku wypróbowanej, statecznej dojrzałości, znaczonej mądrością życiową
i doświadczeniem. Dojrzałość ta była niejako w ogniu próbowana
w rozlicznych okolicznościach życia. Był mężem Bożym zmagającym
się o godność człowieka w czasie wojny i w okresie powojennym,
znaczonym „zakorzenianiem się” w Polsce obcej etosowi narodowemu ideologii marksizmu i leninizmu.
W 1961 r. ks. W. Granat został profesorem. W 1965 r. podjął
funkcję rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z godności
tej zrezygnował w 1970 r. Zamieszkał wówczas w Opolu Lubelskim.
Kontynuował tam prace pisarskie oraz angażował się w duszpasterstwo. Zawsze pozostawał w bliskich kontaktach z Siostrami Służkami
NMP Niepokalanej.
Jego dorobek naukowy jest imponujący. Na podstawie analizy
twórczości teologicznej ks. Granata uznać można, że był jednym
z najwybitniejszych teologów dogmatyków w Polsce. Opracował
monumentalne dzieło pt. Dogmatyka katolicka (t. 1-9, Lublin 19591967) oraz przepracował je w duchu soborowym pt. Ku człowiekowi
i Bogu w Chrystusie (t. 1-2, Lublin 1972-1976; wyd. 2, Lublin 20132016). W pracach tych zwracał uwagę na potrzebę uwspółcześnienia
teologii (aggiornamento), tak by jej wywód, argumentacje, uzasadnienia nie mijały się z człowiekiem, jego problemami, jego dylematami życia, ale na nie odpowiadały. Ks. W. Granat wiedział, iż aggiornamento – to reakcja Kościoła na wyzwania czasów współczesnych,
dla których Ewangelia stawała się coraz bardziej nieczytelna, a co było skutkiem nieuchronnych przemian kulturowych i cywilizacyjnych
i co wiązało się z postępem naukowo-technologicznym ówczesnych
społeczeństw oraz w ogóle z nową sytuacją świata po dramatycznych doświadczeniach II wojny światowej. Proces ten domagał się
wprowadzenia (ustalonego przez Pismo Święte i Tradycję Kościoła) niezmiennego, wiecznotrwałego depozytu wiary chrześcijańskiej
w zmieniający się świat. Postulaty „uwspółcześnienia” Kościoła odnosiły się do wyłożenia współczesnemu człowiekowi doktryny chrześcijaństwa w sposób jasny i konkretny. Zadanie to z pasją i poświęceniem realizował ks. W. Granat.
Wskazywał on na imperatyw dialogu Kościoła katolickiego ze
współczesnym światem, nie tylko ze społecznością chrześcijańską
czy kościelnymi wspólnotami, ale też z ludźmi dystansującymi się
od Kościoła. Ta opcja preferencyjna – opcja teologiczna na rzecz

człowieka znalazła wyraz w innych jego autorskich dziełach, których tytuły są bardzo wymowne, na przykład Osoba ludzka. Próba
definicji (Sandomierz 1961) bądź U podstaw humanizmu chrześcijańskiego (Poznań 1976). Po śmierci ks. W. Granata wydana została jego książka pt. Personalizm chrześcijański. Teologia osoby
ludzkiej (Poznań 1985). W jego dorobku leksykograficznym znalazły się też hasła encyklopedyczne, między innymi Antropologia
teologiczna, Ateizm, Bóg, napisane do Encyklopedii katolickiej.
Cechą charakterystyczną teologii ks. W. Granata był – jak uważa
jego uczeń abp Alfons Nossol – „personalistyczny humanizm, antropologiczno-chrystologiczne uwspółcześnienie teologii oraz nurt
pastoralno-kerygmatyczny”.

Wyzwania pedagogii życia
Określenie „pedagogia życia” można rozumieć dwojako. Pierwsze znaczenie wiąże się wprost i bezpośrednio z życiem. W przypadku ks. W. Granata przebiegało ono zgodnie z zasadami, regułami kierującymi jego myśleniem i postępowaniem. Żył on, najogólniej rzecz ujmując, według paradygmatu Ewangelii. Pedagogię
życia można też zinterpretować jako pedagogię egzystencjalną,
będącą propozycją przedstawioną dla drugiego człowieka, dla innych ludzi.
U ks. W. Granata zbiegły się, spotkały się obydwie powyższe pedagogie życia – jego osobista, własna z tą zaproponowaną dla innych. Między jedną a drugą nie było sprzeczności, dysonansu. Fundamentem jego pedagogii życia była wiara, rozumiana jako całkowite (wg abpa A. Nossola – totalne) „dążenie osoby ludzkiej, z Chrystusem do Ojca, dokonujące się w Duchu Świętym”.
Życie człowieka wierzącego kształtuje się we wspólnocie Kościoła. Pedagogia opatrzona rzeczownikiem „życia” nie może
być (i nie jest) oderwana od środowiska wiary, którym jest właśnie wspólnota ludzi wierzących w Boga, czyli osób związanych
szczególnymi więzami duchowego „pokrewieństwa”, ostatecznie zaś więzami jedności. Spoiwem tejże pedagogii, którą można
również nazwać pedagogią Bożą w życiu człowieka, była Biblia
– „Chrystus napisany”. Uzasadnienia biblijne, argumentacje
i wyjaśnienia skrypturystyczne były kluczem do rozwiązywania
wszelkich problemów czy zawiłości życia ludzkiego. Bóg – Najwyższa Prawda – podkreślał ks. Wincenty Granat – jest osobowym życiem.
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Pamiętać należy o okolicznościach, o czasie, kiedy słowa o człowieku, Bogu i Chrystusie wypowiadał oraz zapisywał przyszły sługa
Boży. Afirmacja życia i jego odniesienie do Boga, który jest życiem,
to prawdy wskazywane przez ks. W. Granata w epoce PRL, będącej
czasem antropologicznej katastrofy. W okresie triumfu marksizmu
i leninizmu w Polsce uśmiercano miliony istnień ludzkich. Aborcja
stała się środkiem „regulacji poczęć” i narodzin. Prześladowano setki
tysięcy ludzi tylko i wyłącznie z powodu ich wiary w Boga.
Pedagogia życia człowieka wywodzi się z życia Bożego. Wierzący
w Boga jest w relacji do żywego Boga, a nie Jego idei, wyobrażenia,
tęsknoty za Nim. Pozostaje w odniesieniu do Boga, który objawił się
człowiekowi i ludzkości. Imperatywem pedagogii życia było według
ks. W. Granata „prawdę czynić w miłości” (por. Ef 4, 15). Czynienie
prawdy jest wysiłkiem, trudem związanym z cierpieniem, ofiarą.
„Dogmat z życia Bożego pochodzi i o życiu ludzkim mówi” – przekonywał ks. Granat, który w uznaniu za zasługi na polu naukowym
obdarzony został dostojnym tytułem doctor humanus. Wskazywał on
na dogmat wcielenia jako fundament humanizmu chrześcijańskiego
oraz personalizmu. Dogmat ten stanowi rację godności człowieka.
Na nim opierają się prawa człowieka. Wcielenie Jezusa Chrystusa
– to wyrzut sumienia dla wszystkich pogardzających niezbywalnym
darem godności osobowej.
W Jezusie Chrystusie człowiek jako osoba oraz wspólnota ludzi
idzie ku ostatecznemu spełnieniu się i nieprzemijającemu szczęściu,
czyli ku zbawieniu. Skupienie się na Jezusie Chrystusie, postawienie
Go w samym centrum – w sercu wszelkich spraw człowieka teologia określa jako chrystocentryzm. Skoncentrowanie się na Jezusie
pozwala przezwyciężyć, pokonać błędną alternatywę: Bóg albo człowiek. Opowiedzenie się za Bogiem z równoczesnym pominięciem
drugiego człowieka prowadzi do utopii spirytyzmu. Skupienie się natomiast na człowieku i zanegowanie Boga, odrzucenie Go wiedzie do
materializmu, ostatecznie zaś do reifikacji, urzeczowienia człowieka.
Wówczas z nim jako przedmiotem wszystko zrobić można.
Pedagogia życia człowieka, czerpiąc wzorzec z prawdy o wcieleniu Syna Bożego, służy wyzwoleniu człowieka nie tylko z duchowego,
ale też i materialnego zła, z jego struktur. Inkarnacja Boża wskazuje
na wyjątkowość, niepowtarzalność każdego człowieka, w tym również i tego, który tej prawdy nie przyjmuje czy też z nią walczy.
Doctor humanus przekonywał, iż nie tyle idziemy z Jezusem Chrystusem, ile w Nim chodzimy. Nie jest zatem Jezus wobec człowieka
Pedagogiem „zewnętrznym”, lecz „wewnętrznym” Nauczycielem –
Mistrzem duchowym. Nie poucza z zewnątrz, lecz mówi do człowieka w jego sumieniu, sercu, myśli.
Kościół zaś jako środowisko życia człowieka wierzącego, wychowującego siebie i innych ku pełni miary Ewangelii, nie jest – przekonywał ks. W. Granat – instytucją li tylko ludzką. Jako Mistyczne Ciało
Chrystusa oraz jednocześnie jako Lud Boży stanowi „przedłużenie
Chrystusa w czasie i przestrzeni”. Chrystus to Kościół a Kościół to
Chrystus! – głosił ks. Granat. Ta mistyczna i realistyczna prawda była zawsze skutecznym remedium na ataki tych, którzy – posłuszni
nieludzkim ideologiom – podejmowali działania na rzecz zniszczenia
Kościoła.
Pedagogię życia człowieka, którego środowiskiem jest Kościół,
cechuje otwartość. W imię tejże pedagogii każdy człowiek winien
podejmować nieustanny trud otwierania się na Boga, coraz większego uwrażliwiania się na to, co Boże i ludzkie. Otwartość Kościoła
nie niweczy granic jego tożsamości. Kościół otwarty nie jest zagubioną instytucją, lecz świadomą wagi i wielkości wyzwań katolickości
wspólnotą.
„Tylko teologia zmierzająca »ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie« – pisał uczeń sługi Bożego abp A. Nossol – może stworzyć

właściwą podstawę do autentycznej solidarności i międzyludzkiego
braterstwa”.

Osobiste świadectwo
Pedagogia życia Sługi Bożego ks. Wincentego Granata – rektora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego była jego drogą do świętości,
również drogą, którą wskazywał innym ludziom: społeczności akademickiej, studentom, pracownikom Uczelni, siostrom zakonnym, duchownym i osobom świeckim, wszystkim – młodym i starym, z którymi spotkał się w swoim życiu. Doctor humanus był pedagogiem życia
Bożego w człowieku.
Znawczyni życia i dzieła ks. Wincentego Granata oraz długoletnia jego współpracownica dr Halina Irena Szumił następująco ujęła
pedagogiczną pasję, wyrażającą się w życiu jednego z najwybitniejszych polskich teologów XX w.: „Sługa Boży nie tylko uczył, ale całą
swą osobowością, codziennym życiem, podejmowaniem wysiłków naukowych i wychowawczych wpływał na kształtowanie postaw umysłowych i duchowych swych wychowanków. Nadto miał ogromne
poczucie odpowiedzialności za formację uczniów w okresie spełniania
obowiązków prefekta w szkołach radomskich, później alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, a także kapłanów studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz innych wiernych,
których spotkał na drodze swego kapłańskiego życia. O tym świadczą
wspomnienia i świadectwa wielu z nich.
Na każdym poziomie nauczania był znakomitym pedagogiem, wychowawcą, pozostawiając w umysłach i sercach swych wychowanków
niezatarty ślad. Był dobrym znawcą przedmiotu, który wykładał, dobrym nauczycielem, przyjacielem młodzieży, radosnym chrześcijaninem, przedstawicielem Kościoła i nade wszystko świadkiem Chrystusa.
W swoim środowisku promieniował swoją wiedzą, kulturą osobistą,
prawością i ogromną życzliwością dla innych. Szedł do ludzi, do ludzkich
trosk z prostotą i dostojeństwem człowieka, który innych szanuje, których stara się zrozumieć, których kocha. Zawsze pamiętał o ich potrzebach i spieszył z pomocą. Był człowiekiem niegorszącym się nigdy z nędzy natury ludzkiej, człowiekiem, który mocno wierzy w zwycięstwo
w duszy ludzkiej lepszych pierwiastków nad tymi, co w niej niskie.
Żył, jak wierzył i nauczał”.

Zakończenie etapu diecezjalnego procesu
beatyfikacyjnego ks. Wincentego Granata
W dniu 9 X 2018 r., w uroczystość bł. Wincentego
Kadłubka, patrona diecezji i miasta Sandomierza,
odbyło się ostatnie posiedzenie trybunału
diecezjalnego powołanego w 1995 r. do zbadania
świętości kapłana diecezji sandomierskiej Sługi
Bożego ks. Wincentego Granata. Notariusze
trybunału przedstawili bpowi Krzysztofowi
Nitkiewiczowi akta procesowe, które zostały
opieczętowane, zalakowane i zdeponowane
w Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Tym
samym zakończył się diecezjalny etap procesu
beatyfikacyjnego, który odtąd będzie prowadzony
w Kurii Rzymskiej. W dniu 3 XI 2018 r. transumpt
dokumentów w języku polskim i włoskim
bp Nitkiewicz przekazał Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych.
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KS. DR HAB. KRZYSZTOF KAUCHA, PROF. KUL
Instytut Teologii Fundamentalnej

Spuścizna
ks. prof. Piotra Kremera
Fakty biograficzne
Z kilku opublikowanych biogramów
ks. prof. Piotra Kremera dowiadujemy się,
że żył w latach 1878-1951. W 1898 r. podjął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium duchownym we Włocławku, a w latach
1903-1907 studiował teologię dogmatyczną i fundamentalną w Akademii Duchownej w Petersburgu, która była jedynym miejscem, gdzie duchowni katoliccy mogli zdobywać wyższe wykształcenie na terenie zaboru
rosyjskiego, co odbywało się oczywiście pod
kontrolą władz carskich. W 1907 r. ks. Kremer uzyskał tam tytuł magistra. Potem prowadził zajęcia w seminarium duchownym we
Włocławku. W 1915 r. wrócił do Akademii
Duchownej w Petersburgu, gdzie zaczął wykładać teologię fundamentalną, a w 1917 r.
uzyskał stopień doktora teologii.
W 1918 r. ks. Piotr Kremer pomagał
ks. Radziszewskiemu zakładać Uniwersytet
Lubelski. Należał do Komitetu Organizacyjnego UL. Po powstaniu Uczelni był profesorem zwyczajnym, pierwszym dziekanem
Wydziału Teologicznego i pierwszym kierownikiem Katedry Teologii Fundamentalnej. Przez wiele lat koordynował działalność
Związku Zakładów Teologicznych w Polsce,
czyli zrzeszenia wykładowców seminariów
duchownych, organizując jego zjazdy. Pełnił prawdopodobnie funkcję przewodniczącego. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany wraz z innymi profesorami
KUL. Zwolniono go z powodu złego stanu
zdrowia. Zamieszkał w Izabelinie, w domu
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Do pracy na KUL nie powrócił ze
względów zdrowotnych. Od 1941 r. był sparaliżowany, a 5 lat później prawie całkowicie
stracił wzrok.

Nauka i dydaktyka
Jako naukowiec ks. prof. Kremer opowiadał się za neoscholastyczną koncepcją
teologii fundamentalnej. Podejmował problematykę na styku nauki i wiary w kontekście neopozytywizmu i materializmu, zagadnienie poznania teologicznego i źródeł
teologii, a także tematykę eklezjologiczną,

Odnalezione dwa lata temu archiwalia należące
do pierwszego teologa fundamentalnego na KUL,
współpracownika ks. Idziego Radziszewskiego
w petersburskich i lubelskich latach, czekają
na szczegółowe opracowanie.

Fragment
skryptu wykładów
ks. prof. dra Piotra
Kremera

W szerszej wersji
niniejszy tekst
został opublikowany
w ,,Biuletynie
Informacyjnym”
lubelskiego oddziału
PAN (2018, z. 28,
s. 167-169).

w ramach której badał dzieje eklezjologii i nauczanie Vaticanum I
o Kościele. Uprawiał też teologię porównawczą katolicyzmu i prawosławia rosyjskiego, które znał z racji pracy w Akademii Duchownej w Petersburgu. Był kierownikiem Sekcji Teologii Porównawczej
na KUL. Opublikował kilka artykułów naukowych, przeglądowych
i ponad 20 recenzji.
Według informacji zebranych przez ks. dra hab. Romualda Łukaszyka i opublikowanych w artykule Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919-1968) w ,,Rocznikach Teologiczno-Kanonicznych” w 1968 r. ks. Kremer prowadził między innymi następujące wykłady i seminaria tematyczne: ,,Kościół jako podmiot władzy”, ,,Idea
Kościoła u ojców apostolskich” (w roku akademickim 1918/1919),
,,Prymat św. Piotra w świetle ksiąg Nowego Testamentu”, ,,Wartość
apologetyczna teorii czterech znamion” (1919/1920), ,,Nauka katolicka o Kościele w oświetleniu teologów prawosławnych”, ,,Rozbiór
krytyczny ważniejszych zarzutów teologii prawosławnej przeciw papiestwu” (1920/1921), ,,Kościół stróżem i nauczycielem słowa objawionego” (1928/1929), ,,O nieomylności Urzędu Nauczycielskiego”
(1929/1930).
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Archiwum ks. Piotra Kremera
Ks. prof. dr Piotr Kremer (fot. Sztuka,
Lublin; Biblioteka Cyfrowa KUL)

Archiwum oo. karmelitów bosych przyjęło spuściznę
ks. Piotra Kremera – jak świadczy wpis na jednej z teczek
– 5 III 1965 r. Prawdopodobnie dokumentacja trafiła tu ze
względu na jego prywatne powiązania i przynależność do
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Archiwalia zostały
posegregowane i podzielone na 9 teczek. Niektóre teczki
zawierają ślady porządkowania ich przez archiwistę, mają
własną paginację.
Po przekazaniu zbiorów do Lublina dokumentacja została
ponownie posegregowana, między innymi z teczki personalnej zostały usunięte wycinki gazet, osobista korespondencja
Witolda Kremera, fragment odpowiedzi na list ks. Szydelskiego, programy konferencji i inne. Pozostawiono świadectwa
ukończenia szkół, nominacje na stanowiska, legitymację KUL
i ubezpieczeniową. Do ciekawych znalezisk, poza wspomnianą legitymacją, należy książeczka udziałowa i statut Domu
Księży Polskich w Truskawcu z 1923 r. Teczka „Korespondencja” została zachowana w całości, dodano jedynie kilka
listów odnalezionych wśród innych papierów. Teczki zawierające skrypty wykładów zostały połączone.

Pod jego kierunkiem w okresie 1918-1939 powstały 4 rozprawy
doktorskie: ks. Michała Krzywickiego Prymat papieski a Kościoły wschodnie w okresie nestorianizmu, ks. Henryka Hlebowicza
Nauka o jedności Kościoła u św. Jana Chryzostoma, ks. Marcina
Wojciechowskiego Nieomylność Kościoła Chrystusowego według
A.S. Chomiakowa i jego zwolenników i ks. Stanisława Cieślika Siła
dowodowa cudu.

Archiwalia
Autorzy biogramów o ks. Kremerze zgodnie kończyli je informacją, że jego spuścizna znajduje się w klasztorze Karmelitów Bosych
w Czernej pod Krakowem. Pod koniec 2015 r. postanowiłem to
zbadać. Poprosiłem swego doktoranta, by skontaktował się z karmelitami. Okazało się, że archiwalia znajdują się nie w Czernej,
lecz w Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
w Krakowie. Wiosną 2016 r. wraz z ks. drem hab. Jacentym Mastejem, prof. KUL udałem się tam. Przyniesiono nam 6 teczek formatu
A4. Były dość starannie uporządkowane. W jednej z nich znajdowały się osobiste dokumenty. Na wierzchu była legitymacja pracownika KUL, i to z nr 1. Po jakimś czasie karmelici przysłali jeszcze
4 teczki spuścizny ks. Kremera i oficjalnie przekazali ją KUL pismem
z dnia 22 IV 2016 r. Na moją prośbę jej wstępnego skatalogowania
dokonała dr Irena Wodzianowska z Instytutu Historii KUL.

Obecnie archiwum ks. Kremera liczy 8 teczek. Pierwsza z nich „Akta personalne (1893-1935)” mieści świadectwa ukończenia szkół, nominacje na profesora seminarium duchownego we Włocławku, Akademii Duchownej w Piotrogrodzie i na placówki duszpasterskie. Nielicznie zachowana korespondencja (druga teczka – 24
listy) obejmuje lata 1919-1939. Są tu listy między innymi
od ks. A. Fajęckiego, o. J. Woronieckiego, bpa S. Zdzitowieckiego, abpa A. Kakowskiego, bpa A. Nowowiejskiego,
bpa K. Tomczaka, ks. A. Niemancewicza oraz 3 listy od
członków rodziny. Trzeci poszyt „Wydział Teologii” stanowi
cenne uzupełnienie do dziejów Wydziału w okresie urzędowania ks. Kremera. Znajdują się tu jego notatki z posiedzeń Rady Wydziału Teologii, spisy studentów, programy studiów (1919-1921, 1932/1933). Kolejny, najobszerniejszy (ponad 800 kart), zawiera skrypty wykładów prowadzonych przez ks. Kremera, jego luźne notatki i wypisy
z książek (1929-1938), materiały do egzaminów, plany wykładów. Wypisy z książek (m.in. J. Schwane’a, P. Gaultiera,
K.J. Hellego, J. Riviere’a, E. Vacandarda), na których brakuje
adnotacji księdza profesora z tytułem wykładu, oraz wycinki
z gazet zostały zebrane w osobnej teczce. Szósty poszyt obrazuje prace ks. Kremera nad traktatem o źródłach poznania
teologicznego. Zgromadzono tu notatki, wypisy oraz brudnopis traktatu (400 kart). Ostatnie 2 teczki zawierają dokumenty wyjęte z innych teczek – papiery członków rodziny
(Władysława i Witolda Kremerów oraz Lucyny Wykrętowicz
z domu Kremer) z lat 1883-1930 oraz różnego rodzaju programy (uroczystości, konferencji, zjazdów Związku Zakładów
Teologicznych itp.).
Zbiory ks. Piotra Kremera dotyczą lat 1883-1939, gros zaś
dokumentów pochodzi z okresu jego pracy na KUL – 19191939. W spuściźnie nie ma natomiast żadnych dokumentów
z okresu powojennego.
dr Irena Wodzianowska
Instytut Historii

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI listopad-grudzień 2018

|

Nr 6 (176)

62

UCZELNI CZAS MINIONY

MARIA WRZESZCZ
wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Leksykografii

Dwóch z ponad stu dziesięciu tysięcy
W ciągu 100 lat istnienia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opuściło
ponad 110 000 absolwentów. Na różnych polach podjęli oni służbę Bogu i ojczyźnie.
Spośród nich na wdzięczną pamięć zasługują dwaj kapłani, których duszpasterskie
drogi zetknęły się w przedwojennym Krzemieńcu.
Ks. Stefan Iwanicki (1904-1943)
Przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej 2 I 1904 r. w Satanowie
na Podolu, miasteczku zagarniętym przez Rosję w I rozbiorze Polski
(1772 r). Wywodził się z pochodzącego z Iwanic rodu, który w XIV w.
od księcia Lubarta otrzymał herb Pełnia. Nie wiadomo, kiedy Iwaniccy osiedli w Satanowie. Żył tam zapewne dziadek Marcin z żoną
Ewą z Muszyńskich. Mieli córkę Elżbietę i syna Sebastiana, ożenionego z urodzoną w 1875 r. Magdaleną Szymańską. Ich pierworodnym
synem był późniejszy kapłan Stefan, ochrzczony w satanowskim kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, ufundowanym przez
rodzinę św. Stanisława Kostki. Po nim kolejno urodzili się: Zofia, Bolesław i Zygmunt. Stefan i Zofia uczęszczali do szkoły rosyjskiej w Satanowie, bo innej nie było. Od końca 1917 r. zamierzający zostać
kapłanem Stefan uczył się (z 2 kolegami) języka polskiego u przybyłej tam niedawno pierwszej polskiej nauczycielki Zofii Brudzińskiej
(1899-1993).
W roku szkolnym 1921/1922 Iwanicki ukończył małe seminarium
(Gimnazjum Humanistyczne) w Buczaczu. Jesienią 1922 r. wstąpił do
seminarium duchownego w Łomży. Po 4 latach nauki przybył w 1926 r.
do seminarium duchownego w Łucku. W tamtejszej katedrze
11 VI 1927 r. został wyświęcony na kapłana przez bpa Adolfa Szelążka. Pracę duszpasterską rozpoczął we Włodzimierzu Wołyńskim jako
wikary w pojezuickim kościele pod wezwaniem Rozesłania Apostołów. Od 1930 r. był katechetą w szkołach powszechnych. Do użytku
młodzieży szkolnej ułożył 94-stronicowy Śpiewniczek – modlitewnik,
wydany w Łucku w 1931 r.
W 1932 r. Iwanicki został katechetą w szkole powszechnej i gimnazjum w Krzemieńcu. W roku następnym uzyskał pozwolenie „na
wyjazd do Lublina w celu studjowania na Uniwersytecie Katolickim”.
W dniu 7 X 1933 r. prosił „Świetną Komisję Imatrykulacyjną o przyjęcie go w poczet słuchaczów zwyczajnych Prawa Kanonicznego”.
Pierwszy rok studiów ukończył z ogólnym wynikiem dostatecznym,
drugi i trzeci – z wynikiem dobrym. W dniu 20 VI 1935 r. zdał egzamin na stopień licencjata prawa kanonicznego, a 2 VII 1936 r. uzyskał
Absolutorjum na podstawie „przesłuchania obowiązujących przedmiotów, złożenia egzaminów i udziału w seminariach”.
Po ukończeniu studiów pracował jako katecheta w Kowlu.
22 VI 1939 r. odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dwa miesiące później, 1 września, w dniu wybuchu II wojny światowej, na
własną prośbę został katechetą w Krzemieńcu. Był także wikarym
tamtejszego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława
Biskupa. Po wyjeździe prob. Antoniego Staniszewskiego (1887-1951;
z obawy przed aresztowaniem przez NKWD) został proboszczem
w Krzemieńcu. Niemal od początku wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną. Według relacji kuzyna Edmunda Iwanickiego
ks. Stefan „przyjmował od młodzieży przysięgę na wierność

Ojczyźnie, a także organizował przerzut zagrożonej młodzieży, przez
Lwów na Węgry […]. Nie zważając na ogromne niebezpieczeństwo,
wydawał fałszywe metryki osobom zagrożonym, w tym także ludności żydowskiej”.
Aresztowanie w 1942 r. przez gestapo kurierki, literatki Elżbiety
Dorożyńskiej (1882-1943) nasiliło inwigilowanie ks. Iwanickiego, którego 1 X 1942 r. wraz z kilkoma osobami uwięziono. Polacy i Ukraińcy
wystąpili do władz niemieckich z petycją o uwolnienie go. Zebrano
40 000 marek – kwotę w tamtym czasie ogromną – na wykupienie
księdza. Wszelkie próby ratowania nie powiodły się. Rozstrzelano go
w Równem, kiedy i dokładnie gdzie – nie wiadomo. Nieznane jest też
miejsce jego pochówku.
W pamięci wiernych ks. Stefan Iwanicki zapisał się jako charyzmatyczny kapłan, jednoczący od wybuchu wojny w żarliwej modlitwie
w kościele zbolałych parafian, przerażonych aresztowaniami, wywózkami, egzekucjami. Tłumy uczestniczyły w odprawianych przez niego
Mszach św., nabożeństwach majowych, czerwcowych i sierpniowych
do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Siłę tej modlitwy odczuła Irena Sandecka (1912-2010), „od czasów uniwersyteckich osoba niewierząca”, która – jak napisała w jednym z wierszy – „I, jak obiecał
święty Ksiądz mej Mamie, / Że »ona wróci!«. Wróciłam ku Słońcu”.

Ks. Kazimierz Lenczewski (1890-1970)
Urodził się w Białymstoku 24 II 1890 r. jako syn Franciszka i Anny
z domu Kulikowskiej. W dniu swego patrona św. Kazimierza – 4 marca – w tamtejszym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
(obecnie katedralny) został ochrzczony. Po ukończeniu w 1911 r.
rosyjskiej szkoły realnej podjął naukę w seminarium duchownym
w Wilnie. Uzyskawszy święcenia diakonatu, przybył do seminarium
w Żytomierzu, gdzie 28 IV 1918 r. z rąk biskupa łucko-żytomierskiego
Ignacego Dub-Dubowskiego przyjął święcenia kapłańskie.
W 1920 r. był katechetą gimnazjum w Berdyczowie. W latach
1921-1927 uczył religii w szkołach średnich w Równem. Na jego prośbę papież Pius XI udzielił w 1925 r. „specjalnego błogosławieństwa
dla młodzieży Państwowego Gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki”. Po otrzymaniu zgody na podjęcie studiów ks. Lenczewski w podaniu z 10 IX 1927 r. skierowanym do księdza rektora Uniwersytetu
prosił o zaliczenie go „do grona słuchaczy Uniwersytetu Lubelskiego
na Wydziale Teologicznym”, na specjalizacji teologia moralna. Po roku studiów przeszedł „na sekcję historii Kościoła, jako bardziej odpowiadającą moim uzdolnieniom”. W dniu 26 VI 1931 r., po zdaniu
egzaminu i obronie tez, uzyskał stopień licencjata teologii. Dyplom
wystawiono z datą 18 IX 1947 r.
Został katechetą w Liceum Krzemienieckim. Do wybuchu wojny
nauczał w podlegających mu: ćwiczeniówce, gimnazjum, liceum,
szkole rolniczo-leśnej w Białokrynicy i Pedagogium. Według relacji
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Ks. Stefan Iwanicki (fot. Archiwum Uniwersyteckie KUL)

Ks. Kazimierz Lenczewski (fot. ze zbiorów Janiny Sosnowskiej)

uczniów ich katecheta był wysoki, wyprostowany, „ani gruby, ani
chudy”, przystojny blondyn, „można się było w nim zakochać”, elegancki, niezwykle lubiany, skromny, serdeczny, dobry, łagodny, spokojny, przyjacielski, dobrze ułożony, radosny, uśmiechnięty, z poczuciem humoru. Najmłodsze dzieciaki nazywały prowadzone przez
niego lekcje religii lekcjami śmiechu. Przekazywaną – w sposób zrozumiały, spokojny – wiedzą trafiał do ich umysłów i serc. Czuły, że
kochał pracę z nimi i je kochał.
Od 1935 r. ks. Lenczewski był także rektorem kościoła licealnego, pojezuickiego, pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki, w którym co niedzielę i we wszystkie uroczystości
szkolne odprawiał Msze św. dla całego liceum. Opiekował się harcerstwem. Przez wiele lat pełnił funkcję komendanta tutejszego hufca.
We wrześniu 1938 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej ołyckiej.
Po wybuchu wojny pozostał w Krzemieńcu. Przyjął pod dach pięcioosobową rodzinę Gozdzików, swoich krewnych. Po aresztowaniu
prob. Stefana Iwanickiego przejął jego obowiązki i obsługiwał obydwa kościoły. Wielkie trudności miał ze spowiadaniem. Liczba penitentów bywała zbyt duża, żeby mógł podołać. Wstawał więc bardzo
wcześnie i słuchaniu spowiedzi poświęcał cały wolny czas, zwłaszcza
od maja 1943 r., gdy wskutek szalejącego ludobójstwa na Wołyniu
zjechała do miasta ludność z okolicznych miejscowości.
Pomimo grożącego ze strony Ukraińców niebezpieczeństwa przygotował dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość ta odbyła
się 20 VI 1943 r. w kościele licealnym, o którym pisał: „Ukochałem
te stare mury, ten dom Boży pełen majestatu i powagi”. Świątynia
ta stała się również schronieniem przed Ukraińcami dla wielu osób
przez szczególnie groźne 2 tygodnie.
Wskutek nasilających się mordów band UPA na Polakach i zbliżającego się frontu kanonik Lenczewski z Gozdzikami oraz kilkoma osobami z miejscowej inteligencji 17 I 1944 r.
opuścił ukochany Krzemieniec. Na węgierskiej ciężarówce wojskowej
dotarł do Lwowa, a po dwóch tygodniach zjawił się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Zamieszkał we wsi Gruszów Wielki. Tam przetrwał
okupację.
W dniu 8 XII 1944 r. przyjechał do Częstochowy. Został kapelanem
nazaretanek. W roku szkolnym 1945/1946 pracował jako katecheta
w kilku szkołach. Od 1951 r., co najmniej przez 10 lat, był spowiednikiem zwyczajnym albertynek. W latach 1951-1954 pełnił obowiązki
sędziego prosynodalnego w Sądzie Biskupim w Częstochowie. Kilka
lat był wikariuszem w parafii św. Zygmunta. Mieszkając w pobliżu
sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, często wychodził do pielgrzymów i pytał: „Czy może ktoś z Krzemieńca?”. Tęsknie wypatrywał krzemieńczan.
Od 26 VIII 1962 r. do końca życia rezydował na terenie katedralnej parafii Świętej Rodziny. Msze św. odprawiał przy bocznym ołtarzu w katedrze, kazań nie głosił, długie godziny słuchał spowiedzi.
Niestrudzenie prowadził ludzi do Boga. Zapamiętany jako człowiek
małomówny, skromny, cichy, życzliwy, charyzmatyczny katecheta,
czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus, święty kapłan, o którym mówi się, że nadłamanej trzciny nie zniszczy, zmarł w niedzielę 15 III
1970 r. Spoczywa na częstochowskim cmentarzu Kule (kwatera 103,
rząd I, grób 1).
***
Zainteresowanym losami dwóch niezwykłych, niezłomnych księży, absolwentów naszej Alma Mater, polecam moje artykuły, opublikowane w roczniku „Dialog Dwóch Kultur” za lata 2017 i 2018.

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI listopad-grudzień 2018

|

Nr 6 (176)

64

POŻEGNANI
DR HAB. TOMASZ NOWICKI, PROF. KUL
dyrektor Instytutu Historii

Prof. Stanisław Olczak
(1936-2018)
4 IX 2018 r., przed południem, dotarła do Instytutu
Historii smutna wiadomość o śmierci
Profesora Stanisława Kazimierza Olczaka.
Odszedł do Pana poprzedniego dnia, w godzinach
wieczornych. Zmarł w wieku 82 lat.
Rys biograficzny
Profesor urodził się 4 IV 1936 r. w Olesznie na ziemi dobrzyńskiej w rodzinie rolniczej Stefana i Zofii z Włodarczyków. Szkołę
średnią im. Piusa X we Włocławku ukończył
w 1954 r., zdając maturę. Następnie pracował jako nauczyciel religii w szkołach podstawowych w Budzisławiu, Morzycach i Niegibalicach na Kujawach. W 1961 r. rozpoczął
studia historyczne na KUL. W tym czasie poznał swoją przyszłą żonę Elżbietę z Janickich.
Stopień magistra uzyskał w czerwcu 1966 r.
na podstawie pracy pt. Parafialne budownictwo kościelne w archidiakonacie kurzelowskim w średniowieczu, napisanej na seminarium prof. Jerzego Kłoczowskiego. 4 semestry studiował historię sztuki, jednocześnie
od 1 XI 1966 r. pracując w bibliotece Zakładu
Historii. W 1973 r. został zatrudniony na stanowisku dokumentalisty w Archiwum Uniwersyteckim KUL. Ta zmiana w życiu Profesora miała wpływ na dalszy przebieg jego
kariery uniwersyteckiej. Z szeroko rozumianą archiwistyką był związany już przez cały
okres zatrudnienia na KUL. Dzięki jego skrupulatnej pracy AU KUL zawdzięcza przejrzystą strukturę akt. Od lutego 1974 r. ówczesny
magister zaczął prowadzić zlecone zajęcia
dydaktyczne. Rozwijał się również naukowo:
30 VI 1975 r. na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu obronił pracę doktorską pt. Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. (w świetle wizytacji
kościelnych), którą napisał pod kierunkiem
prof. Kłoczowskiego, lecz jej oficjalnym promotorem był prof. Jerzy Topolski z Poznania.
Praca ta została doceniona przez przyznanie
Nagrody im. Franciszka Skowyry. Od 1980 r.
dr Olczak już stale miał zajęcia w ramach specjalizacji archiwalnej, powołanej w 1973 r.
dzięki staraniom prof. Władysława Rostockiego. Jednak dopiero od 1983 r. zaczął
prowadzić ćwiczenia i wykłady w ramach

fot. Tomasz Nowicki

etatu starszego asystenta. W 1984 r. został
przeniesiony z Archiwum Uniwersyteckiego KUL do Katedry Historii Ustroju i Administracji Polski, kierowanej wówczas przez
prof. W. Rostockiego. W 1985 r. uzyskał
awans na stanowisko adiunkta. W 1990 r.
Wydawnictwo Naukowe KUL opublikowało
jego rozprawę Duchowieństwo parafialne
w diecezji poznańskiej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, która stała się podstawą pomyślnie zakończonego kolokwium
habilitacyjnego. Naukowe usamodzielnienie
pozwoliło prof. Olczakowi objąć w 1991 r.,
po prof. Rostockim, kierownictwo Katedry
Historii Ustroju i Administracji Polski. Rada
Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dwukrotnie powierzała mu funkcję prodziekana do spraw studenckich (pełnił ją w latach 1993-1999). Dorobek naukowy Pana
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Profesora, jak również osiągnięcia związane
z dydaktyką i promowaniem młodej kadry
badawczej zostały ukoronowane w 2005 r.
nadaniem mu tytułu naukowego profesora.

Zainteresowania naukowe
Główne kierunki badawczych zainteresowań prof. Olczaka obejmowały przede
wszystkim historię Kościoła w Polsce
w XVI-XVIII w., zwłaszcza zagadnienia dotyczące środowiska parafialnego: szkolnictwo, duchowieństwo, budownictwo
sakralne. Sięgał także do problematyki
kancelaryjno-archiwalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów nowożytnych
kancelarii kościelnych. Napisał 4 monografie oraz ponad 160 artykułów i innych publikacji naukowych.
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Dydaktyka
W ramach działalności dydaktycznej
Profesor prowadził seminaria magisterskie
i doktoranckie oraz wykłady i konwersatoria, których problematyka dotyczyła rozwoju
form kancelaryjnych, historii ustroju Polski,
kancelarii kościelnych i źródłoznawstwa. Jego studenci, na podstawie bogatych źródłowo akt wizytacyjnych, podejmowali głównie
badania nad dziejami parafii, nad dziejami
struktur kościelnych, nad wyposażeniem
świątyń i uposażeniem beneficjów parafialnych, nad duchowieństwem, szkolnictwem
i szpitalnictwem.
Dobroć, serdeczność i życzliwość prof. Stanisława Olczaka sprawiały, że był powszechnie lubiany. Studenci niezwykle go cenili za
to, że z każdym się przywitał, każdemu podał
rękę, chwilę porozmawiał. Właśnie ta bezpośredniość i otwartość Profesora przyciągały na jego seminaria rzesze studentów oraz
doktorantów. Trzeba wspomnieć, że wypromował 18 doktorów i ponad 200 magistrów.
Jako recenzent był powoływany w 20 przewodach doktorskich oraz 2 habilitacyjnych.
W pamięci jego uczniów i seminarzystów
pozostaną kończące rok akademicki wyprawy i wycieczki do Zamościa, Sandomierza,
Bodzentyna, Czarnolasu, Janowca, Kazimierza, Chełma czy Kodnia oraz spotkania, rozmowy i dyskusje na jego działce w Rogóźnie przy pieczonej kiełbasce, na spacerze po
lesie, nad jeziorem, wśród łąk, pól i kwiatów, które bardzo lubił i którym też poświęcił wiele ze swoich wierszy. Z tych spotkań,
ale też z opłatków seminaryjnych czy innych
uroczystości i wydarzeń instytutowych lub
katedralnych prof. Olczak, który lubił robić
zdjęcia, przygotowywał odbitki dedykowane
poszczególnym uczestnikom uwiecznionym
na jego fotografiach.

Zaangażowanie w życie KUL
Oddanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II widoczne było także w podejmowanych przez Profesora zadaniach naukowo-organizacyjnych.
Wystarczy wspomnieć, że był redaktorem
naczelnym „Roczników Humanistycznych”,
członkiem Towarzystwa Naukowego KUL,
w którym w latach 2004-2013 pełnił funkcję
sekretarza generalnego, zaś od 2013 r. do
śmierci należał do Komisji Rewizyjnej. Był też
członkiem Rady Naukowej w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, a także
Redakcji Naczelnej Encyklopedii katolickiej

(tomy 9-12). Ceniona była również jego szeroka działalność społeczna na Uniwersytecie. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
NSZZ „Solidarność”, kuratorem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem wielu
uczelnianych komisji (np. Senackiej Komisji Rozdawnictwa Darów, Senackiej Komisji
Finansowo-Gospodarczej) i wiceprezesem
Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
KUL. Za działalność naukowo-dydaktyczną
prof. Stanisław Olczak w 2003 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2005 r. Złotym Krzyżem Zasługi, zaś
w 2008 r. Medalem za Zasługi dla KUL.
Wyrazem wdzięczności wobec Profesora była przygotowana przez jego uczniów
i przyjaciół księga pamiątkowa pt. Archiva
temporum testes, opublikowana w 2008 r.
Ponadto publikacja zbiorowa, opracowana
przez Katedrę Historii Powszechnej Wieków
Średnich i wydana w 2014 r., została wręczona prof. Stanisławowi Olczakowi oraz jego małżonce Elżbiecie Janickiej-Olczakowej,
długoletniej kierowniczce Biblioteki Instytutu Historii.

...i lokalnego Kościoła
Profesor był również wiernym synem
Kościoła katolickiego. Służył mu czy to jako
członek Archidiecezjalnej Rady Synodu Plenarnego, czy jako prezes dekanalnego i parafialnego Zarządu Akcji Katolickiej, czy też
jako parafianin w rodzimej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Lublinie, aktywny niemal do końca życia.
W parafialnym piśmie „Głos Serca” publikował swoje ostatnie artykuły. W 2006 r. został
odznaczony medalem Lumen Mundi, ustanowionym przez abpa Józefa Życińskiego dla
osób szczególnie zaangażowanych w życie
społeczno-religijne.

Dobry Człowiek
– wspomnienie
W wielu osobach: przyjaciołach, uczniach
i tych wszystkich, którzy znali prof. Stanisława Olczaka, informacja o jego śmierci wywołała poczucie ogromnego żalu, że nie będzie już nam dane spotkać go na korytarzu
Uczelni, gdzie wracał chętnie i nadzwyczaj
często, mimo emerytury i widocznych trudności fizycznych. Świadomość straty, że nie
zobaczymy go już w pokoju naszej Katedry,
gdzie zawsze zostawiał płaszcz lub kurtkę,
zanim poszedł na spotkanie emerytów, do
uniwersyteckiej przychodni czy na zebranie
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Towarzystwa Naukowego KUL. Wiadomość o śmierci Profesora uświadomiła jego
uczniom, że już nie spotkamy się z nim w jego mieszkaniu przy kawie i ciastku, przy dyskusjach, rozmowach, pytaniach o studentów, Instytut, Uczelnię. I jedna ciągle wracająca myśl, że oto odszedł od nas człowiek
niezwykłego i wielkiego serca. Chyba każdy, kto zetknął się z prof. Olczakiem, nawet
tylko przelotnie, musiał odkryć, że ma do
czynienia z niezwykle dobrym człowiekiem.
Człowiekiem potrafiącym słuchać drugiego,
darzącym uśmiechem, promieniującym serdecznością, starającym się w miarę możności pomóc, doradzić czy pocieszyć. Profesor
po prostu z natury był niezwykle życzliwy
i przyjazny wobec każdego człowieka. Tę postawę Profesora niezwykle trafnie oddaje
jego wiersz pt. Samarytanin, umieszczony
zresztą jako ostatni w wydanym w 2011 r.
tomiku poezji. Warto przytoczyć go tutaj
w całości:
Budzę się rano, przecieram oczy,
Myślę, jak zrobić coś porządnego?
Co mi Opatrzność na dziś przeznaczy?
Na pewno każe kochać bliźniego.
K to jest mym bliźnim? Czy jest
w potrzebie?
Jaką pomocą mam jemu służyć?
Dać kromkę chleba, pocieszyć w gniewie
Słowem, uśmiechem? Tylko nie stchórzyć.
Samarytanin opatrzył rany.
Stąd jego przykład zachętą wielce,
Więc w Ewangelii za wzór nam dany
Gdyż on jedynie miał czułe serce.
Takiego Profesora z pewnością zapamiętamy. Ale Profesor był również, a może przede wszystkim człowiekiem bardzo
głębokiej wiary w Boga. Niezwykle często,
a jeżeli było możliwe to nawet codziennie,
uczestniczył w Mszy św., przystępował do
Komunii św. My, jego uczniowie, koledzy,
przyjaciele, widzieliśmy tę wiarę, tę ufność
w Boże Miłosierdzie, w Bożą Opatrzność, to
zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie i żywy kult do swojego patrona św. Stanisława, biskupa krakowskiego. To pozwala nam
ufać, jako ludziom wierzącym, że prof. Stanisław Olczak znalazł przygotowane dla niego
w niebie mieszkanie. Tak po ludzku czujemy jednak smutek i żal. Bo odszedł człowiek
wielkiego serca, SAMARYTANIN. Po prostu
Człowiek Dobry!
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POŻEGNANI
BARBARA ZEZULA
Biblioteka Uniwersytecka KUL

Postać zawsze
kojarzona
z Biblioteką KUL
W tytułowym stwierdzeniu nie ma
żadnej przesady. W środowisku
naukowo-kulturalnym Lublina i
środowisku bibliotekarzy w kraju był
jedną z najbardziej rozpoznawalnych
twarzy BU KUL.
fot. Roman Czyrka

Na

Uniwersytecie Franciszek Chwalewski (1932-2018) kojarzony był przede wszystkim ze sprawami administracyjnymi
i adaptacyjno-budowlanymi jej gmachu. W lubelskim środowisku
bibliotekarskim był także znany jako uczestnik konferencji, sympozjów i spotkań. Często zabierał głos, uzupełniając wypowiedzi
uczestników lub wręcz prostując podawane fakty. Wyróżniał się
wiedzą historyczną i techniczną oraz świetną pamięcią dotyczącą
ludzi, faktów i zdarzeń.
W Bibliotece był traktowany jako drugi po dyrektorze. Był jednym z najbardziej zaangażowanych członków zespołu kierowników
i jednocześnie najbardziej obciążonym obowiązkami. Nieoficjalnie
przez 3 dekady wypełniał zadania dyrektora administracyjnego.
W siermiężnej epoce PRL na swoje barki wziął starania o zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do funkcjonowania instytucji, o jej wyposażenie i dbałość o konserwację obiektu. Pracował ciężko i niestrudzenie, zwykle również po godzinach regulaminowych. Szacunek do ciężkiej pracy wyniósł niewątpliwie z domu rodzinnego. Był chłopskim synem z Podlasia. Z domu wyniósł
także głęboką wiarę i przywiązanie do Kościoła. Studia historyczne
na KUL wartości te ugruntowały i dopełniły wiedzą. Razem z żoną
Anną, także naszą bibliotekarką, przekazali je trójce swoich dzieci.
Z Biblioteką Uniwersytecką związał się już w trakcie studiów.
Od 1954 r. był jej stypendystą, rok później już pracownikiem etatowym. W swojej karierze zawodowej najlepiej poznał zakres prac
związanych z gromadzeniem czasopism i druków zwartych, magazynowaniem zbiorów bibliotecznych i ich udostępnianiem. Był delegowany do oceny wartości i przydatności dla księgozbioru BU KUL
książek i czasopism zabezpieczonych po wojnie na Śląsku, oferowanych z kolekcji prywatnych i z zasobów dubletowych znaczących bibliotek w kraju. Współtworzył warsztat pracy naukowej nie tylko dla
środowiska lubelskiego, ale także dla pracowników nauki i badaczy
z całego kraju. Najdłużej pracował w Sekcji Czytelni Głównej BU KUL
(1956-1964, 1967-1997), przez 37 lat był jej kierownikiem.
Bez jego udziału merytorycznego, a przede wszystkim organizacyjnego nie odbyła się żadna wystawa na Uniwersytecie przygotowywana z udziałem bibliotekarzy, a tym bardziej żadne wydarzenie
w Bibliotece: konferencja, sympozjum, spotkanie w szerszym gronie
czy wizyta ważnych gości.

Śmiało można nazwać Franciszka Chwalewskiego dokumentalistą Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. W domowym archiwum
przechowywał kopie dokumentów, notatki i zapiski dotyczące Biblioteki. Wiele z nich może jeszcze rzucić nowe światło na podjęte
decyzje i wydarzenia, które miały miejsce w gmachu przy ul. Chopina 27. Na ich podstawie – z rzetelnością i dociekliwością historyka
– przygotował artykuł Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej i Domu
Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Chopina w latach 1947–1950 („Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
2017, t. 108), będący jego wkładem do 100-letniej historii Uniwersytetu i jego Biblioteki.
W latach 1965-1990 F. Chwalewski był głównym współorganizatorem przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w Bibliotece w zakresie adaptacji i rozbudowy gmachu przy ul. Chopina oraz uzyskania dodatkowej powierzchni na magazyn odstawny dla zbiorów bibliotecznych na Poczekajce. Dzięki zachowanej
u siebie dokumentacji budynku z lat ubiegłych brał udział w przygotowaniach do rozbudowy gmachu BU KUL w 1998 r. Niewątpliwie przyczynił się do odzyskania dla Uczelni przywłaszczonej
przez miasto w latach 50. ubiegłego stulecia części działki przy
ul. Maksymiliana Chmielarczyka, sąsiadującej z Biblioteką, co pozwoliło zaplanować budowę nowej części gmachu wraz z nowoczesnymi magazynami.
Jego zainteresowanie wzbudzał każdy projekt adaptacyjny i etapy jego realizacji w Bibliotece, na przykład ubiegłoroczna przebudowa szybu windowego i nowego usytuowania wejścia do windy
na parterze budynku. Nie omieszkał wyrazić swojego zdania na ten
temat w Dziale Inwestycji KUL.
Na zasłużoną emeryturę odszedł 1 X 1997 r. W ramach godzin zleconych pracował jeszcze w latach 1999–2002 w Czytelni
Czasopism.
Jego praca i nadzwyczajne zaangażowanie znalazły odzwierciedlenie w przyznawanych nagrodach. W 2009 r. został uhonorowany Medalem za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
Bibliotekę nosił w sercu zawsze. Bywał w niej niemal codziennie. Był wiernym czytelnikiem i bacznym obserwatorem życia bliotecznego. I taki pozostanie w naszej pamięci.
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KS. DR HAB. KRZYSZTOF BURCZAK, PROF. KUL
prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Podwójny jubileusz
Jubileusz 100-lecia KUL jest równocześnie jubileuszem
100-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Od początku istnienia Uniwersytetu funkcjonowały
w jego strukturze dwa wydziały jurydyczne – Wydział Prawa
Kanonicznego i Nauk Moralnych oraz Wydział Prawa i Nauk
Społeczno-Ekonomicznych. Obecny WPPKiA jest kontynuatorem
zarówno ich badań naukowych, jak i procesu dydaktycznego.

Z

okazji 100. rocznicy powstania KUL
i WPPKiA pracownicy Wydziału podjęli decyzję o przygotowaniu jubileuszowej publikacji, w której zostałyby ukazane wydziałowe osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne. Tak też się stało. W Wydawnictwie KUL ukazała się
księga 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
bogato ilustrowana, licząca 501 stron. Zaszczytną funkcję jej przygotowania powierzono zespołowi redakcyjnemu, w którego
skład weszli: ks. dr hab. Krzysztof Burczak,
prof. KUL, dr Emilia Czepczyńska, dr hab.
Marzena Dyjakowska, prof. KUL, dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL, dr Sebastian Kwiecień.
Wstęp do publikacji napisał Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.
Zaznaczył, że istniejące od początku Uniwersytetu 2 wydziały jurydyczne wpisywały się
w dewizę Uniwersytetu Deo et Patriae, gdyż
prawo, wyrastając z fundamentu prawa Bożego, służy porządkowi społeczności Kościoła i państwa. Rektor KUL zwrócił uwagę na
20-letnią drogę starań o wszystkie uprawnienia, od powstania Uczelni do 1938 r., kiedy KUL uzyskał pełnię praw państwowych
szkół akademickich. Od tego czasu można
było przeprowadzać na Wydziale przewody
doktorskie i habilitacyjne. Przywołał również trudne czasy okupacji niemieckiej i zamknięcie Uniwersytetu oraz decyzję ministra
oświaty z 23 VI 1949 r., zarządzającą „stopniową likwidację Sekcji Prawnej Wydziału
Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych”.
Na przełomie lat 80. i 90. XX w. podjęto starania o reaktywację studiów prawa na KUL.
Stało się to możliwe w 1983 r., a od 1999 r.,
gdy utworzono kierunek administracja, Wydział funkcjonuje pod obecną nazwą. Rektor podkreślił także dynamiczną naturę prawa idącego za życiem – ius sequitur vitam.

Na treść jubileuszowej księgi Wydziału Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji składają
się 23 artykuły napisane przez 38 autorów,
wykazy składu osobowego Rady WPPKiA i rad
instytutów, noty o autorach i redaktorach

Publikacja, jak napisał, ma stanowić dowód
wdzięczności dla pokoleń prawników i kanonistów, którzy przez minione 100 lat podejmowali wysiłek badawczy, dydaktyczny
i organizacyjny, a dzięki nim osiągnięcia nauk prawnych na KUL wpisują się w bogactwo wiedzy i kultury prawnej Polski, Europy
i świata. Wyraził nadzieję, że tak jak przez
minione 100 lat, tak i w przyszłości Wydział
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
będzie wiernie i niezłomnie wypełniał misję
służenia Deo et Patriae.
WPPKiA tworzą 4 instytuty: Prawa, Prawa Kanonicznego, Administracji oraz Europeistyki. W ramach tych instytutów funkcjonują katedry, których pracownicy naukowi zostali poproszeni o przygotowanie artykułów ukazujących postaci naukowców
z całego 100-lecia, jak też ich najważniejsze
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osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne. W 23 artykułach autorzy przedstawili dorobek badawczy i aktywność publikacyjną pracowników, których wiele monografii ma charakter pomnikowy, którzy angażują się w życie publiczne, we współpracę
z Parlamentem RP, Kancelarią Prezydenta
RP, Radą Ministrów, Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym.
W czasie 100-letniej działalności nauki
jurydyczne dwukrotnie nie mogły być prowadzone. Pierwszy raz podczas II wojny
światowej i drugi raz z powodu zamknięcia Sekcji Prawnej Wydziału Prawa i Nauk
Społeczno-Ekonomicznych przez władze komunistyczne. Od 1952 do 1983 r. nie można było prowadzić badań naukowych i zajęć
dydaktycznych w zakresie prawa. Dla zaznaczenia tej sytuacji zamieszczono w publikacji
2 czarne karty z datami 1939-1944 i 19521983. Zgodnie z myślą Seneki Frangas, non
flectes – „Złamiesz, ale nie zegniesz” (Seneka, Thyestes, 199-200) wprawdzie „złamano” prawo, zakazując kształcenia prawników, ale „nie zgięto” woli kształcenia
w tej dyscyplinie. Tak jak Uniwersytet, tak
też i Wydział okazał się niezłomny i nadal
kształci prawników, uczestniczących na najwyższym poziomie w dyskursie badawczym
nauk prawnych i kanonistycznych.
Tak jak zaznaczono w zakończeniu książki, należy mieć nadzieję, że dokonania naukowców z KUL zajmujących się naukami
prawnymi w trwały sposób wpiszą się do
bogatego dorobku, który wniósł do nauki
w Polsce i świecie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, służąc w ciągu minionych 100 lat Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Publikacja jubileuszowa chce być dziś
i dla następnych pokoleń, tego bogatego dorobku i wkładu badawczego, dydaktycznego
i organizacyjnego, dowodem i świadkiem.
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MIRELLA NAWRACAŁA-URBAN
Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

P

owszechny i bezpłatny dostęp do wiedzy stanowi jeden z elementów rozwoju współczesnych społeczeństw. Rozwijanie
systemu otwartej nauki wiąże się z rozwojem kultury dzielenia się oraz wypracowaniem nowych modeli nauki i infrastruktury,
umożliwiających rozpowszechnianie i ponowne wykorzystanie wyników badań. Charakterystycznym zjawiskiem jest implementacja nowych rozwiązań w formie serwisów upowszechniających dorobek naukowy.
Również w Polsce powstają repozytoria dziedzinowe i instytucjonalne.
Stale zwiększa się liczba publikacji naukowych powstających w różnych ośrodkach naukowych. Nadal jednak duża część
dorobku nie jest indeksowana w bazach
danych, część publikacji nie posiada wersji cyfrowych lub nie ma stałych, unikalnych identyfikatorów. Rozwiązaniem tego
problemu może być umieszczenie pracy
naukowej w repozytorium, oferującym odpowiednie mechanizmy, dzięki którym dokumenty są wyszukiwane przez światowe
wyszukiwarki i tym samym wzrasta ich widoczność i cytowalność.
Repozytorium instytucjonalne zapewnia długoterminowe zarządzanie materiałami cyfrowymi wytworzonymi przez instytucję i jej członków, rozpowszechnianie
tychże materiałów, a także zabezpieczenie
zarchiwizowanych obiektów. Budowanie repozytorium wymaga dokładnego rozeznania potrzeb instytucji, przemyślanej strategii
promocji, wyboru standardów i opracowania polityki funkcjonowania. Repozytorium
powinno dynamicznie reagować na zmiany
i promować ich wdrażanie.

Gromadzi, udostępnia,
archiwizuje
Repozytorium Instytucjonalne KUL (ReKUL) jest
nowym narzędziem promocji dorobku naukowego
pracowników i doktorantów KUL.
utworzono Sekcję Repozytorium Instytucjonalnego KUL i powołano zespół redaktorów
platformy.
Uruchomienie repozytorium wymaga określenia potrzeb jego użytkowników.
W tym celu została przeprowadzona ankieta, której pytania skupiły się na użyteczności repozytorium oraz na obawach wynikających z umieszczania prac na platformie.
Analiza ankiety wskazywała na zainteresowanie deponowaniem prac przez wszystkie grupy respondentów. W badaniu wzięło
udział 134 pracowników naukowych, z czego 120 było zdecydowanych korzystać z repozytorium. W grupie doktorantów spośród
82 aż 60 wyraziło swój akces do projektu.
W pierwszym etapie budowy repozytorium zostało wskazane oprogramowanie
będące podstawą budowy platformy. Po
dokładnych analizach systemów płatnych
i bezpłatnych wybrano bezpłatne oprogramowanie DSpace, które jest najczęściej
implementowanym oprogramowaniem do
budowy repozytoriów na świecie. Jest to
elastyczny program, łatwo konfigurowalny
i zgodny z protokołem OAI-PMH, zapewniający stosowalność systemu identyfikacji obiektów cyfrowych oraz eksport metadanych do zewnętrznych platform. Zostały
również dodane narzędzia umożliwiające
udostępnianie obiektów zamieszczonych
w repozytorium w popularnych portalach
społecznościowych oraz wybór licencji Creative Commons.
Kolejny etap prac obejmował przygotowanie struktury repozytorium, uwzględniającej zasady polityki funkcjonowania platformy, oraz działania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji tego projektu. Ściśle zostały określone
zasady archiwizacji obiektów, ich typy oraz
organizacja. Opracowano procedury publikowania materiałów cyfrowych, zaprojektowano interfejs systemu, jego szatę graficzną
wraz z logotypem oraz program szkoleń dla

Otwarte repozytorium KUL
– etapy wdrożenia projektu
Starania na rzecz wsparcia pracowników
naukowych w upowszechnianiu ich dorobku
naukowego oraz w procesie udostępniania
treści naukowych podjął również Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 2016 r.
władze rektorskie w porozumieniu z dyrekcją Biblioteki Uniwersyteckiej rozpoczęły
działania w kierunku budowy repozytorium
instytucjonalnego. Uniwersytet zobowiązał
się tym samym do zarządzania materiałami cyfrowymi stanowiącymi wynik działalności naukowej pracowników i doktorantów. Został powołany Zespół ds. Projektu
Repozytorium Instytucjonalnego KUL. Zadanie budowy repozytorium powierzono Bibliotece Uniwersyteckiej. W grudniu 2016 r.
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użytkowników. Repozytorium przybrało oficjalną nazwę Repozytorium Instytucjonalne
KUL (ReKUL). Jego podstawowym zadaniem
jest gromadzenie dorobku naukowego pracowników i doktorantów KUL. Po przystosowaniu poszczególnych elementów struktury platformy rozpoczęto testowanie systemu
repozytorium.
Zgodnie z projektem repozytorium zyskało budowę hierarchiczną. Na platformie zostały wyodrębnione zespoły i kolekcje. Zespoły odpowiadają strukturze organizacyjnej
Uniwersytetu, a wydzielone w ich obrębie
kolekcje wyłoniono według typów dokumentów. Trzon repozytorium, czyli zespoły, tworzą wydziały, w których archiwizowanie prac
odbywa się na zasadzie przypisania do takich kolekcji, jak: artykuły naukowe, rozdziały
z książek, materiały dydaktyczne, materiały konferencyjne, materiały niepublikowane
oraz sprawozdania i raporty. Dodatkowo wyodrębniono zespół stanowiący miejsce deponowania rozpraw doktorskich, archiwizowanych w ReKUL przez redaktora repozytorium na podstawie Zarządzenia Rektora KUL
w sprawie gromadzenia wersji elektronicznych rozpraw doktorskich w kolekcjach: Rozprawy doktorskie 2018/dostęp ograniczony oraz Rozprawy doktorskie 2018/dostęp
otwarty. Ponadto zaprojektowano zespoły
przeznaczone na czasopisma naukowe wydawane na KUL oraz publikacje Wydawnictwa
KUL, co pozwala na zwiększenie widoczności
publikacji KUL na arenie międzynarodowej.
W projekcie repozytorium założono, iż
dokumenty będą mogły być deponowane
na dwóch zasadach – obligatoryjnej i fakultatywnej. Zasada obligatoryjności dotyczy
elektronicznych wersji rozpraw doktorskich.
Należy jednak podkreślić, że to autor rozprawy decyduje o sposobie rozpowszechniania
jego pracy po jej obronie, podpisując licencję niewyłączną, w której wyraża zgodę na
otwarty dostęp i szerokie upowszechnienie
pracy w internecie bądź na udostępnienie
jej w sieci wewnętrznej KUL. W odniesieniu
do pozostałych prac obowiązuje zasada dobrowolności. W repozytorium deponentem,
po uzyskaniu autoryzacji, może być pracownik KUL bądź doktorant. Z założenia dostęp
do opisów bibliograficznych jest otwarty dla
wszystkich zainteresowanych.
W kwietniu 2018 r., po zakończeniu fazy testowej, repozytorium zostało oficjalnie uruchomione. W tym czasie jego redakcja została wyłączona ze struktur Biblioteki Uniwersyteckiej i przypisana do nowo

utworzonego Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

Budowanie zasobu
i polityka zrównoważonego
rozwoju repozytorium
Kolejnym etapem rozwoju repozytorium
jest etap promocyjno-szkoleniowy, połączony z działaniami mającymi na celu zwiększenie widoczności archiwum, aby materiały
deponowane w systemie mogły być indeksowane przez wyszukiwarki uniwersalne i naukowe, np. Google, Google Scholar. Dzięki
temu wyniki wyszukiwania informacji są dostępne niezależnie od kanałów ich przeglądania. Na tym etapie zostały podjęte starania, aby zasoby ReKUL były przeszukiwane
przez światowe agregatory.
Zrozumienie korzyści wynikających
z upowszechniania wyników badań w repozytorium istotnie wpływa na liczbę autorów decydujących się na rejestrację w repozytorium oraz deponowanie prac. Ważnym
aspektem działań na rzecz upowszechniania
wyników badań pracowników naukowych
KUL jest współpraca pomiędzy redakcją
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repozytorium a naukowcami. Redakcja
ReKUL przygotowuje prezentacje dotyczące platformy oraz podstaw jej funkcjonowania, by przedstawić je naukowcom na
radach wydziałów i instytutów. W ramach
tych działań zostały również opracowane
zajęcia szkoleniowo-warsztatowe wprowadzające w tematykę praw autorskich oraz
pozwalające nabyć umiejętność samodzielnego przygotowywania dokumentów elektronicznych do publikacji w internecie oraz
deponowania ich na platformie ReKUL.
W repozytorium Uczelni zarejestrowało
się dotychczas 137 autorów, w tym 91 użytkowników, którzy mają uprawnienia do deponowania prac. Zamieszczono 195 dokumentów; najliczniejsze są rozprawy doktorskie (57), artykuły naukowe (55), rozdziały
z książek (25) i książki (25).
Istotny w budowaniu zasobu repozytorium jest świadomy wybór sposobu udostępniania publikacji przez autorów. Deponent platformy ReKUL może samodzielnie
zdecydować, czy chce swoją pracę upowszechnić na otwartej licencji, czy przekazać do domeny publicznej, czy rozpowszechniać tylko w sieci wewnętrznej. Duża część
deponujących udostępniła swoje prace na
otwartych licencjach CC0 (50) oraz CC-BY
(31). Przy czym prawa autorskie do deponowanych prac pozostają przy ich twórcach,
ponieważ deponent udziela repozytorium
licencji niewyłącznej.
Otwarty dostęp prowadzi do zwiększenia liczby cytowań, ułatwia i przyśpiesza komunikację naukową oraz współpracę między różnymi podmiotami, wspomaga zarządzanie wiedzą i przeprowadzanie procedur
ewaluacyjnych, ułatwia archiwizację i długoterminowe przechowywanie dokumentów w postaci cyfrowej. Repozytoria instytucjonalne służą właśnie upowszechnianiu
dorobku naukowego instytucji w otwartym
dostępie. Istotne jest, aby jak największy
procent tego dorobku był udostępniany
w formie pełnego tekstu i jak najbardziej
otwartej licencji. Nowoczesna forma upowszechniania i zarządzania wiedzą stanowi
podstawę dobrze działającej uczelni. Repozytorium instytucjonalne ma wpływ na
ocenę parametryczną instytucji i jest ważnym elementem infrastruktury badawczej.
Wdrożenie tego nowoczesnego narzędzia
do dystrybucji i zarządzania wiedzą podnosi
prestiż uniwersytetu, ale również stanowi
wizytówkę i zarazem katalizator zmian dokonujących się w nauce.
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To już drugi tom z serii wydawniczej Paragone. Pierwszy, noszący
podtytuł Rzeźba na granicy, ukazał się w 2016 r. i miał na celu określenie specyfiki rzeźby w kontekście przekraczania przez nią tradycyjnych
granic materiałowych i technik rzeźbiarskich.
Inicjując nim serię wydawniczą w całości poświęconą problematyce rzeźbiarskiej w ujęciu interdyscyplinarnym w ramach szeroko rozumianej sztuki nowoczesnej, środowisko lubelskich historyków sztuki
związanych zawodowo z Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL pragnęło wypełnić jedną z wielu
białych plam w rodzimym piśmiennictwie o sztuce. Z niezrozumiałych
– do końca – powodów jeszcze do niedawna rzeźba nie cieszyła się
bowiem większym zainteresowaniem naszych badaczy.
Wykorzystując fakt, że w 2017 r. obchodzono w Polsce stulecie
awangardy, redaktorzy tomu pragnęli uczynić moment ten kluczem
zamieszczonych w nim 21 artykułów. Ich autorzy, wywodzący się z niemal wszystkich ośrodków akademickich kraju, podjęli próbę analiz i interpretacji sytuacji rzeźby nowoczesnej i współczesnej wobec mitów
Wielkiej Awangardy, która wywarła tak ogromny wpływ na to wszystko, co zdarzyło się w sztuce polskiej, europejskiej i światowej po 1917 r.
Nic więc dziwnego, że wszystkich interesował czas narodzin awangardy i poprzedzające ją tendencje, jak również te zjawiska, obecne
w świecie sztuki do dziś, które można nazwać jej tradycją, kontynuacją
roszczeń i postulatów, w postaci neoawangardy, ale także sprzeciwu
wobec „przodującej roli” tego zjawiska (obecność tradycjonalizmu rozumianego jako strategia oporu).
Tom został wydany w efektownej, a zarazem wyjątkowo starannej
szacie graficznej, z licznymi, dobrej jakości, ilustracjami. (Lechosław
Lameński)

Monumentalne dzieło biskupa seniora diecezji zamojsko-lubaczowskiej, onegdaj kierownika Katedry Historii Kościoła w Starożytności na
Wydziale Teologii KUL, wreszcie rektora lubelskiej Wszechnicy – to rzetelne studium najdawniejszych dziejów kościelnych od św. Piotra po
czasy św. Leona Wielkiego, będące owocem wykładów uniwersyteckich
prowadzonych przez autora przez wiele lat.
Tom I prezentuje najważniejsze fakty z dziejów Kościoła, które zaistniały od jego założenia aż po początkowe lata IV w. Czas ten został
nazwany epoką wielkich prześladowań i wedle autora określenie to
rzeczywiście dobrze identyfikuje trudne początki chrześcijaństwa – od
jego zaistnienia aż po edykt tolerancyjny rzymskiego cesarza Galeriusza
z 311 r. W tej epoce chrześcijaństwo było wyznaniem nielegalnym (religio illicita), a więc też często prześladowanym, dopóki u progu IV w. nie
zyskało statusu religii prawnie dozwolonej.
W tomie II przedstawione są najpierw najważniejsze wątki historyczne IV w., pomiędzy dwoma tzw. edyktami mediolańskimi, które
wyznaczyły stopniowe przechodzenie Kościoła od statusu wyznania dozwolonego do pozycji religii panującej w cesarstwie już chrześcijańskim.
Druga jego część prezentuje zaś zmagania Kościoła, w obliczu rozpadu
państwa na cesarstwo łacińskie i greckie, o własną jedność wewnętrzną
oraz stałą gotowość na przyjęcie do niego przez chrzest tych narodów,
które znalazły się w granicach cesarstwa w wyniku wędrówki ludów.
Dwutomowe wydawnictwo w twardej oprawie zostało opatrzone
indeksami osobowym i nazw geograficznych oraz uzupełnione kolorowymi mapami. Orientację w treści, obok zwykłego podziału na części
i rozdziały, ułatwiają liczne quasi-marginalia.

Beata Duma, kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Stanisław Sarek, TN KUL
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Dwa są przywileje
wolności: działanie
i możliwość wyboru.
Nie wystarczy więc powiedzieć,
że wolność
jest warunkiem rozwoju człowieka,
jego dostojeństwa i twórczą siłą
– wolność jest czymś więcej,
jest warunkiem istnienia
osobowości człowieka.
Czesław Strzeszewski

Czesław Strzeszewski (1903-1999)
katolicki działacz społeczny,
współtwórca lubelskiej szkoły katolickiej
nauki społecznej, wykładowca KUL
(1932-1974),
inicjator Tygodni Społecznych KUL,
nauczyciel ekonomii politycznej
na tajnych Kursach Uniwersyteckich
w czasie II wojny światowej,
prorektor (1949-1951),
czasowo usunięty z Uniwersytetu
przez władze komunistyczne
(1952-1956)

