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LIST GRATULACYJNY 

KSI DZA REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU 

LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 Profesor Stanisław Kiczuk, któremu jego uczniowie i współpracownicy 

oraz cała społeczno  akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II składa wyrazy wdzi czno ci i najwy szego szacunku za pełn

po wi cenia i oddania słu b  Uniwersytetowi, Bogu i Ojczy nie, jest czło-

wiekiem wyj tkowym. Od czterdziestu lat zwi zany jest z nasz  Uczelni  – 

najpierw jako student, a nast pnie pracownik naukowy. Tu zdobywał kolejne 

stopnie i tytuły naukowe, sprawuj c ponadto wa ne funkcje administracyjne: 

prodziekana Wydziału Filozofii w latach 1986-89, prorektora do spraw 

finansowych i administracyjnych w latach 1989-98 oraz od dwóch kadencji 

dziekana Wydziału Filozofii. 

 Prawie wszyscy, którym dane było zetkn  si  z Panem Profesorem, 

zwracaj  uwag  na Jego szczególny sposób kontaktowania si  z lud mi:

z jednej strony pełen rozwa nej rezerwy, a z drugiej ciepły, łagodny, wy-

rozumiały. Dystans do rzeczywisto ci, yciowa m dro , filozoficzna długo-

my lno  oraz subtelne poczucie humoru dopełniaj  cało ci obrazu. Gdybym 

jednak miał wymieni  kardynaln  cech  osobowo ci Jubilata, to nie podał-

bym adnej z ju  przytoczonych. Cech , która wydaje mi si  dominuj ca

w całej bogatej osobowo ci Pana Profesora, jest bez w tpienia odpowiedzial-

no . W dodatku odpowiedzialno  rozumiana w szczególny, „przedwojenny” 

sposób. To ona wła nie sprawia, e Dostojny Jubilat od wielu lat umiej tnie 

dzieli swój czas na działalno  naukow  i administracyjno-organizacyjn . T

odpowiedzialno  rozumie jako słu b  dla dobra ogółu, jako pewn  oczy-

wisto , która sprawia, e bez wzgl du na por  dnia jest do dyspozycji stu-

dentów, przeło onych, współpracowników i podwładnych. Liczne pokolenia 

studentów miały szans  obserwowa  Go metodycznie zmierzaj cego do pracy 
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we wczesnych godzinach porannych. Obce jest mu wszelkie pseudonaukowe 

roztargnienie, a jego wewn trzny spokój, siła woli i sumienno  promieniuj

na otoczenie. 

 Gdyby spytano mnie, która ze znanych mi osób w pełni zasługuje na 

okre lenie „człowiek Uniwersytetu”, to jako jedna z pierwszych przyszłaby 

mi na my l kandydatura Pana Profesora Stanisława Kiczuka. Słu ba Uczelni, 

poparta wiedz  i ogromnym do wiadczeniem, jest wła nie tym, co najmoc-

niej wi e si  z osob  Pana Profesora. Jak dobry włodarz we wszystkich 

swoich poczynaniach kieruje si  dobrem Uniwersytetu, którego bytu bronił 

tak niezłomnie w pocz tkach transformacji ustrojowej. Nie imponuj  mu za-

szczyty i honory, a sprawuj c ró norakie funkcje administracyjne, stara si

post powa  w my l słów w. Pawła Apostoła: „Kto jest przeło onym, [niech 

działa] z gorliwo ci ” (Rz 12, 8). Te słowa przytaczał nawet podczas dys-

kusji na posiedzeniach Senatu Akademickiego, mo e w nieco prostszej, ale 

niezwykle trafnej i przekonuj cej formie: „Kto ma władz , ten musi ci ko

pracowa ”. Pan Profesor Stanisław Kiczuk swoim po wi ceniem i zaanga o-

waniem udowadnia to ka dego dnia. Zawsze jest na miejscu, zawsze mo na 

na Niego liczy .

 Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie! Za t  niepowtarzaln  obecno , za 

postaw  budz c  zaufanie, a zwłaszcza za niezłomn  obron  zasad etyczno-

-moralnych bardzo serdecznie Panu dzi kuj .

 Na dalsze lata słu by prosz  przyj yczenia dalszych sukcesów nauko-

wych oraz wiele satysfakcji w yciu osobistym. Niech we wszystkich po-

czynaniach towarzyszy Panu Profesorowi Bo a Obecno , która ubogaca na-

dziej , promieniuje ufno ci  i pozwala wła ciwie odczytywa  znaki czasu na 

drogach historii. Niech Jego Opatrzno  zawsze prowadzi Dostojnego Jubi-

lata drogami dobra. Szcz  Bo e.
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