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Drodzy Czytelnicy,

zbliżają się wakacje, a wraz z nimi, bardzo ostatnio powszechne, 

wyjazdy studentów za granicę. Cel tych wypraw najczęściej jest zgo-

ła nienaukowy. Młodzi ludzie starają się zarobić trochę grosza, że-

by odciążyć domowy budżet. Dobrze, że podejmują takie wysiłki, cho-

ciaż praca, którą zwykle wykonują, nie należy do wymarzonych. My 

chcemy jednak opowiedzieć o zupełnie innych studenckich wyjazdach 

zagranicznych: odbywających się w czasie roku akademickiego i ma-

jących diametralnie różny charakter. Erasmus, bo o nim właśnie pi-

szemy w bieżącym numerze, w Europie Zachodniej realizowany jest 

od 1987 roku jako program wymiany stypendialnej dla studentów. 

W pierwszym roku funkcjonowania wzięło w nim udział nieco po-

nad 3 tys. studentów. Obecnie w wymianie co roku uczestniczy ich 

ponad 150 tys. Polska przystąpiła do Erasmusa w roku 1998, nasz 

Uniwersytet – rok poźniej. Nie oznacza to jednak, że przed tą da-

tą nie kształciliśmy studentów na poziomie europejskim. Jubileusze 

dwojga wspaniałych Profesorów, o których również piszemy, dobitnie 

o tym świadczą. Pokazują też, jak piękną i głęboko ludzką cechą jest 

wdzięczność: to właśnie ona każe uczniom i następcom aranżować 

„nadzwyczajne okoliczności”, zdobywać zdjęcia z dzieciństwa i lat 

szkolnych swojego Profesora, zapraszać gości, których nikt się nie spo-

dziewał. To wszystko po to, żeby pokazać, jak bardzo ważnymi po-

staciami są w ich życiu Profesorowie i ile uczniowie swoim Mistrzom 

zawdzięczają. 

Dla przeciwwagi, żeby nie było zbyt patetycznie, zamieszczamy stu-

denckie teksty o wojskowych zawodach „Cool-Armia”. Właściwie mo-

głyby ukazać się pod wspólnym tytułem: „Czego szukają w wojsku 

studentki?”. Odpowiedź przynosi żartobliwy w tonie artykuł jed-

nej z nich.

Gorąco zapraszam do lektury

Beata Górka – redaktor naczelny.

fot. Magdalena Stasiuk 
(socjologia – stypendystka Universität Bremen, Niemcy), port w Hamburgu
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Ksiądz Profesor Ryszard Kamiński, który 

z racji aktywnego uczestnictwa w promocjach 

doktorskich, habilitacyjnych lub profesorskich 

większości polskich teologów pastoralistów 

zyskał przydomek „mistrza”, został podwójnie 

obdarowany z okazji 65. rocznicy urodzin. 

18 kwietnia 2007 roku Specjalizacja Teologii 

Pastoralnej KUL dedykowała Jubilatowi 

sympozjum pt. „Udział katolików w życiu 

publicznym. Pastoralne wyzwania wobec 

Kościoła w Polsce”. Podczas sympozjum Księdzu 

Profesorowi została uroczyście wręczona 

Księga Pamiątkowa przygotowana przez 

współpracowników, uczniów i przyjaciół. Miłą 

niespodzianką dla Jubilata było wręczenie 

drugiej Księgi Pamiątkowej, dyskretnie 

przygotowanej przez pracowników Sekcji 

Teologii Pastoralnej UKSW w Warszawie.

Ks. prof. Bronisław Mie rz wiń ski 

w swoim wystąpieniu podczas sympozjum 

nazwał Jubilata mistrzem i przyjacielem 

wielu pastoralistów. Mistrzem, ponieważ 

wypromował wielu specjalistów z zakresu 

teologii pastoralnej oraz z tej racji, że sta-

nowi wielki autorytet naukowy w zakre-

sie tej dyscypliny, a szczególnie jej spe-

cyfiki metodologicznej. Przyjacielem, po-

nieważ znany jest ze swej otwartości, 

życzliwości, poświęcenia oraz gotowości 

do pomocy ludziom będącym w potrze-

bie. Ks. Profesor Ryszard Kamiński nigdy 

nie szczędził sił i czasu, by służyć studen-

tom i młodym adeptom nauki swoim do-

świadczeniem, mądrością, roztropną radą, 

przez co w środowisku pastoralistów zy-

skał zaufanie, uznanie i szacunek.

Szczególnie uczniom i przyjaciołom 

Ks. Profesor Ryszard Kamiński dał się 

poznać jako twórca koncepcji „pastorali-

sty zbiorowego”. Jego bowiem zdaniem, 

wszechstronność merytoryczna i interdy-

scyplinarność metodologiczna teologii pa-

storalnej wymusza zaangażowanie w ce-

lu gruntownego opracowania jakiegoś za-

gadnienia pastoralnego nie jednego, nawet 

najbardziej uzdolnionego i wykształconego 

człowieka, lecz zwartego zespołu. Jubilat 

pokazał, dzięki sile swej osobowości i sta-

nowczości, że w Polsce jest możliwa sku-

teczna praca zespołowa. Do owoców pracy 

zespołowej pastoralistów polskich należą 

niewątpliwie opracowane pod kierownic-

twem Ks. Ryszarda Kamińskiego dwuto-

mowy, nowoczesny podręcznik Teologia 

pastoralna (Lublin 2000, 2002) oraz pio-

nierski w języku polskim Leksykon teologii 

pastoralnej (Lublin 2006).

65. rocznica urodzin nie jest jeszcze 

momentem na podsumowanie osiągnięć, 

ale zobowiązuje do zapytania: kim Ksiądz 

Jubilat jest jako człowiek i jako nauko-

wiec?

Urodził się 7 marca 1942 r. Po ukoń-

czeniu studiów w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Siedlcach, 4 czerwca 1966 

r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studia 

specjalistyczne z teologii pastoralnej od-

był w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL 

(1969-1972) oraz w Instytucie Teologii 

Pastoralnej Papieskiego Uniwersytetu 

Laterańskiego w Rzymie (1972-1974).

Pracę naukową w KUL rozpoczął 1 

października 1975 r., najpierw jako asy-

stent, a od 1978 r. jako adiunkt w Katedrze 

Organizacji Duszpasterstwa. Ks. Profesor 

Ryszard Kamiński przebywał na stypen-

diach naukowych w Instytucie Katolickim 

w Paryżu oraz na Wydziale Teologii 

Uniwersytetu w Wiedniu. Stopień na-

ukowy doktora habilitowanego uzyskał 15 

grudnia 1987 r. na Wydziale Teologii KUL 

na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. 

Przynależność do parafii katolickiej. Studium 

pastoralne. 20 stycznia 1989 r. został powo-

łany na stanowisko docenta, a od 1 mar-

ca 1992 r. na stanowisko profesora nad-

zwyczajnego KUL. 1 października 1991 r. 

został kierownikiem Katedry Organizacji 

Duszpasterstwa KUL (od 1998 r. Katedra 

Teologii Pastoralnej Szczegółowej). W ro-

ku akadem. 1994/1995 przebywał na urlo-

pie naukowym w RFN, przygotowując 

książkę Duszpasterstwo w społeczeństwie 

pluralistycznym. Tytuł naukowy profesora 

uzyskał 26 czerwca 1999 r., a od 1 stycz-

nia 2001 r. został powołany na stanowisko 

profesora zwyczajnego KUL.

Ks. Profesor Ryszard Kamiński peł-

nił obowiązki dyrektora Instytutu Teologii 

Pastoralnej (1995-1998) oraz dyrekto-

ra Instytutu Pastoralno-Katechetycznego 

(2001-2005). Od 1997 r. jest kurato-

rem Katedry Duszpasterstwa Rodzin 

w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. 

Ponadto przyczynił się do powołania 

w 2005 r. pierwszej w Polsce Katedry 

Teologii Charytatywnej. Dotychczas pod 

jego kierunkiem powstały 34 rozprawy 

doktorskie. Napisał 6 recenzji do tytułu 

profesora i 3 recenzje na stanowisko profe-

sora, 12 recenzji habilitacyjnych, 26 recen-

zji doktorskich, 3 recenzje nostryfikacyj-

ne doktoratu oraz około 200 recenzji prac 

magisterskich i licencjackich. Jest człon-

kiem Towarzystwa Naukowego KUL 

i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień na-

ukowych. W 2003 r. został wybrany człon-

kiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, 

a w 2004 r. został odznaczony krzyżem ka-

walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dorobek naukowy Ks. Profesora 

Ryszarda Kamińskiego obejmuje bli-

sko 200 pozycji bibliograficznych, w tym 

pięć książek autorskich oraz cztery pozycje 

pod redakcją. Kierunki twórczości nauko-

wej Księdza Jubilata, których nie sposób 

scharakteryzować w krótkim przedłożeniu, 

można sprowadzić do czterech: 1. Refleksja 

nad koncepcją teologii pastoralnej jako na-

uki teologicznej o normatywnym i prak-

tycznym charakterze oraz nad metodą tej 

dyscypliny naukowej; 2. Teologia duszpa-

sterstwa oraz stosunek teorii i praktyki pa-

storalnej; 3. Parafia oraz odnowa jej struk-

tury i działalności; 4. Duszpasterstwo po-

nadparafialne i nadzwyczajne. Zdaniem 

Ks. Profesora Ryszarda Kamińskiego teo-

logia pastoralna jest nauką interdyscypli-

narną, dlatego w dzisiejszej refleksji pa-

storalnej konieczne jest wykorzystywa-

nie dorobku innych dyscyplin naukowych, 

a szczególnie socjologii religii, psychologii 

pastoralnej, pedagogiki pastoralnej, antro-

pologii pastoralnej oraz teorii organizacji 

i zarządzania. W ten nowoczesny sposób 

uprawiania teologii pastoralnej wprowa-

dza Ksiądz Jubilat swoich uczniów, któ-

rzy z okazji Jubileuszu składają szczere po-

dziękowania oraz życzą ad multos et pluri-

mos annos!!!

w imieniu wielu ks. Wiesław Przygoda

Mistrz Pastoralistów Polskich
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Jubileusz Siostry Profesor 
Urszuli Borkowskiej był 
jubileuszem potrójnym 

– świętowaliśmy 
przypadające w 2005 roku 

siedemdziesięciolecie urodzin 
Jubilatki oraz upływające 

w roku następnym 
– pięćdziesięciolecie ślubów 

zakonnych i czterdziestolecie 
pracy naukowej. Rocznice 

te stały się impulsem 
do przygotowania 

upamiętniającej je Księgi 
Jubileuszowej dedykowanej 

Siostrze Profesor. Na 
dwutomowy zbiór 

studiów zatytułowany 
„Ecclesia-Cultura-

Potestas: studia z dziejów 
kultury i społeczeństwa. 

Księga ofiarowana 
Siostrze Profesor Urszuli 

Borkowskiej OSU” złożyło 
się 68 prac podejmujących 

problemy z zakresu 
historii średniowiecznej 

i wczesnonowożytnej 
(tom pierwszy) oraz teksty 

dotyczące wieku XIX i XX (tom 
drugi) przygotowanych przez 
przyjaciół i uczniów Jubilatki. 

Wręczenie Księgi Jubileuszowej sta-
ło się impulsem do zorganizowania 
uroczystości, która była wyrazem pa-
mięci, szacunku i uznania dla Siostry 
Profesor i Jej imponującego dorob-
ku. Wyjątkowo symboliczne wyda-
je się jednoczesne uczczenie zwłasz-
cza dwóch ostatnich rocznic, bowiem 
na życiową drogę Siostry Profesor skła-
dają się przede wszystkim ścieżka ży-
cia zakonnego i ścieżka pracy nauko-
wej. Do zakonu Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej młoda Urszula Borkowska 

wstąpiła w sierpniu 1953 roku, a pierw-
sze śluby złożyła w Częstochowie 11 
lutego 1956 roku. W 1959 roku dro-
ga zakonna przyszłej Profesor splotła 
się z Jej drogą pracy zawodowej, podjęła 
bowiem studia historyczne na Wydziale 
Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, a rok póź-
niej rozpoczęła także studia w Sekcji 
Filologii Angielskiej. Pracę magisterską 
pt. Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce 
do XVI wieku, napisaną pod kierunkiem 
prof. Zygmunta Sułowskiego, obroni-
ła w 1964 roku. Dwa lata później uka-
zała się ona drukiem, stając się symbo-
licznym początkiem naukowej kariery 
Siostry Profesor. Od 1968 roku, kiedy 
została zatrudniona na stanowisku asy-
stenta w Sekcji Historii, praca naukowa 
Siostry Profesor nieprzerwanie jest zwią-
zana z Katolickim Uniwersyteckim 
Lubelskim. W roku 1976 Siostra Urszula 
uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim 
(Wydział Nauk Humanistycznych KUL 
został przez władze komunistyczne po-
zbawiony prawa nadawania stopni dok-
torskich i przeprowadzania habilitacji) 
stopień doktora na podstawie rozpra-
wy pt. Kościół i obcy w świadomości Jana 
Długosza, której promotorem był profe-
sor Aleksander Gieysztor, a recenzenta-
mi profesorowie: Henryk Samsonowicz, 
Bronisław Geremek i Jerzy Kłoczowski. 

W tym samym roku otrzymała awans 
na stanowisko adiunkta. Przewód habi-
litacyjny Siostry Profesor (jeden z pierw-
szych po przywróceniu uprawnień 
Wydziałowi Nauk Humanistycznych 
KUL) odbył się na podstawie opubliko-
wanej w 1988 roku pracy pt. Królewskie 
modlitewniki. Studium z kultury religij-
nej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI 
wieku (o ogromnej naukowej warto-
ści tej publikacji świadczyć może fakt 
jej ponownego wydania w 1999 ro-
ku). W 1990 Siostra Borkowska zosta-
ła docentem, w 1992 profesorem nad-
zwyczajnym, a w roku 1999 – profeso-
rem zwyczajnym. Od 1990 roku jest kie-
rownikiem Katedry Metodologii i Nauk 
Pomocniczych Historii w Instytucie 
Historii. W ciągu czterdziestu lat pracy 
na naszej Uczelni Siostra Profesor dała 
się poznać jako znakomity pedagog, wy-
bitny naukowiec i wspaniały organizator 
życia naukowego. Prowadziła szereg róż-
nego rodzaju zajęć dydaktycznych: ćwi-
czeń i konwersatoriów, wykładów, pro-
seminariów i seminariów, które do dziś 
w pamięci Jej uczniów pozostają syno-
nimem rzetelności, wysokich wymagań, 
imponującej wiedzy, starannego przygo-
towania, zaangażowania i niewątpliwe-
go talentu pedagogicznego Prowadzącej. 
Po otwarciu przez Siostrę Profesor wła-
snego seminarium magisterskiego, 

Jubileusz 
Prof. Urszuli 
Borkowskiej OSU
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a później również wespół z siostrą profe-
sor Aleksandrą Witkowską i profesorem 
Eugeniuszem Wiśniowskim mediewi-
stycznego seminarium doktoranckiego, 
dla swoich uczniów stała się Mistrzynią 
i prawdziwą przewodniczką na trud-
nej drodze pierwszych podejmowanych 
przez studentów badań naukowych. 
Seminarium Siostry Profesor miało 
dwie zasadnicze zalety, które sprawiały, 
że stało się prawdziwą kuźnią młodych 
historycznych talentów – bogaty, pro-
fesjonalny warsztat badawczy pozwala-
jący na twórcze korzystanie z bogac-
twa średniowiecznych i wczesnonowo-
żytnych źródeł historycznych oraz nie-
zwykle interesujące i pociągające tematy 
badawcze, których realizacja, choć wy-
magająca, przynosiła młodym history-
kom niekłamaną satysfakcję i rozbudza-
ła prawdziwą pasję badawczą. Do dziś 
Siostra Profesor jest promotorem po-
nad sześćdziesięciu prac magisterskich 
– wielu wyróżnionych Nagrodą im. Prof. 
Stanisława Herbsta i wielu opublikowa-
nych w całości lub we fragmentach – 
oraz sześciu doktoratów, także nagradza-
nych. Charakteryzująca Siostrę Profesor 
pasja historyka w połączeniu z profesjo-
nalizmem prowadzonych badań zaowo-
cowała imponującym, stale powiększa-
nym dorobkiem naukowym, który wyra-
ża się dziś m.in. listą ponad dwustu pu-
blikacji naukowych. Ich tematyka skupia 
się przede wszystkim wokół dwóch naj-
ważniejszych dla naukowej pracy Siostry 
Profesor wielkich zagadnień badaw-
czych – historiografii polskiego średnio-
wiecza ze szczególnym uwzględnieniem 
twórczości Jana Długosza oraz dynastii 
Jagiellonów, w badaniach której Siostra 
Borkowska odeszła od kwestii wielkiej 
polityki, skupiając się na niezwykle in-
teresujących, a słabo w polskiej histo-
riografii rozpoznanych, zagadnień reli-
gijności, kultury duchowej i umysłowej, 
środowiska kulturalnego i codziennego 
życia dynastów. Badania Siostry Profesor 
bardzo poszerzyły i pogłębiły naszą zna-
jomość omawianych problemów badaw-
czych i – co szczególnie istotne – poka-
zały nowe możliwości zarówno poszuki-
wań i odkryć źródłowych, jak i twórcze-
go, nowatorskiego odczytywania źródeł 
historycznych – wystarczy przytoczyć 
przykład odkrycia dla polskiej historio-
grafii królewskich modlitewników i ra-
chunków. Siostra Profesor prowadzi też 
badania z zakresu historii swego zgro-
madzenia, a szczególną pozycję w tej 
dziedzinie Jej naukowej działalności sta-
nowi opracowanie i wydanie pism zało-
życielki zakonu urszulanek – św. Anieli 
Merici. Cechą charakterystyczną nauko-
wej kariery Siostry Profesor jest również 
ożywione uczestnictwo w pracach lubel-

skiego środowiska historycznego i włą-
czanie go w orbitę mediewistyki ogól-
nopolskiej, europejskiej a nawet świato-
wej, o czym świadczą częste zagraniczne 
wyjazdy naukowe Siostry Profesor oraz 
uczestnictwo w licznych międzynarodo-
wych przedsięwzięciach i imprezach na-
ukowych, członkostwo w wielu nauko-
wych polskich i zagranicznych organi-
zacjach i stowarzyszeniach oraz liczne 
prestiżowe stypendia (m.in. w Princeton 
i Wolfenbüttel) i granty badawcze.

Uroczystość poświęcona uczczeniu 
pracy naukowej Siostry Profesor odbyła 
się 21 kwietnia 2007 roku i zgromadziła 
niezwykle liczne, wielopokoleniowe gro-
no mistrzów Jubilatki, Jej przyjaciół, ko-
legów, współpracowników, uczniów, wy-
chowanków i studentów. Rozpoczęła się 
koncelebrowaną Mszą świętą w inten-
cji Siostry Profesor odprawioną w ko-
ściele akademickim KUL pod przewod-
nictwem księdza Rektora Stanisława 
Wilka. Homilię wygłosił ksiądz profesor 
Augustyn Eckmann, a koncelebransami 
byli ksiądz profesor Ryszard Knapiński 
oraz pracownicy Instytutu Historii 
ksiądz doktor Janusz Kania i ksiądz 
doktor Grzegorz Bujak. Ksiądz Rektor 
podkreślił znaczenie wieloletniej pracy 
Siostry Profesor dla Uczelni, dla studen-
tów i dla samej historii, a w czasie Mszy 
świętej licznie zgromadzeni dziękowali 
za obecność i pracę Jubilatki oraz modli-
li się o dalsze dla Niej błogosławieństwo 
i liczne łaski. W homilii ksiądz profe-
sor A. Eckmann zwrócił uwagę na cha-
rakteryzującą prawdziwych chrześcijan 
i prawdziwych naukowców radość po-
szukiwania prawdy, jej odkrywania i gło-
szenia oraz na fakt, iż obecność w ludz-
kich wspólnotach ludzi mądrych, ta-
kich jak Siostra Profesor, prowadzi in-
nych do Boga, do Najwyższej Mądrości. 
Znakiem tej prawdy jest też obecność 
tak wielu osób w kościele akademic-
kim i odwaga w wypływaniu na głębię 
każdego dnia – głębię życia duchowe-
go i głębię pracy naukowej. O oprawę 

muzyczną liturgii zadbał chór pod kie-
rownictwem organisty doktora Marka 
Bochniaka. 

Dalsza część jubileuszowych uroczy-
stości odbyła się w szczelnie wypełnio-
nej Auli Muzykologii Collegium Jana 
Pawła II. Wszystkich przybyłych go-
ści w imieniu organizatorów powita-
li: profesor Henryk Wąsowicz, dyrek-
tor Instytutu Historii, w imieniu or-
ganizatorów – doktor Paweł Kras oraz 
ksiądz Rektor Stanisław Wilk. Ksiądz 
Rektor podkreślił, że liczna obecność 
na Mszy św. stanowi wyraz szacunku, 
jaki Siostra Profesor zaskarbiła sobie po-
przez bogate życie naukowe i oddane 
życie w służbie Bogu. Zwrócił też uwagę 
na dwóch szczególnych gości – Jej mi-
strzów i recenzentów pracy doktorskiej 
– profesora Henryka Samsonowicza 
i profesora Jerzego Kłoczowskiego. 
Ksiądz Rektor, w imieniu społeczności 
KUL, złożył Siostrze Profesor podzię-
kowanie za trud włożony w budowanie 
Uniwersytetu, zauważając, że to przecież 
nie uczelniane mury, ale ludzie świadczą 
o Uniwersytecie – poprzez swoje badania 
wnosząc wiele do historiografii, ale rów-
nież w dzieło budowy siły i naukowej 
pozycji Alma Mater. Siostra Profesor 
Borkowska została także doceniona 
przez władze państwowe i samorządowe 
– wyrazem szacunku dla wkładu Siostry 
Profesor w budowanie wizerunku lubel-
skiej nauki i kształcenie wielu pokoleń 
katolickiej inteligencji było przyznanie 
przez Wojewodę Lubelskiego Wojciecha 
Żukowskiego (nota bene absolwenta hi-
storii KUL i studenta Jubilatki, który 
do dziś z humorem wspomina towarzy-
szący egzaminom u Siostry Profesor „no-
toryczny dyskomfort psychiczny” wyni-
kający ze świadomości nikłości własnej 
wiedzy) Medalu „Zasłużony dla Miasta 
Lublina”, który w jego imieniu wrę-
czył wicewojewoda profesor Grzegorz 
Jawor. W dołączonym do medalu dy-
plomie, Wojewoda podkreślił, iż stano-
wi on wyraz uznania „dla wielkiego do-

Uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 3 (107) maj-czerwiec 2007

7
 P

ro
gr

am
 E

ra
sm

us

robku naukowego historyka-mediewi-
sty, znakomite osiągnięcia pedagogicz-
ne oraz organizowanie prac badawczych 
i współpracy naukowej Uczelni ze śro-
dowiskami naukowymi w kraju i za gra-
nicą”. Następnie głos zabrali mistrzowie, 
przyjaciele i uczniowie Jubilatki, z któ-
rych każdy zwrócił uwagę na nieco in-
ny aspekt życia i działalności Siostry 
Profesor. Profesor Jerzy Kłoczowski 
swoje wystąpienie rozpoczął od kon-
statacji, iż trzeba by całej, odrębnej se-
sji poświęconej tylko dorobkowi Siostry 
Profesor Urszuli Borkowskiej, więc re-
fleksje będą natury bardziej osobistej. 
Profesor Kłoczowski od początku ob-
serwował drogę naukową Jubilatki, którą 
rozpoczynała w bardzo trudnej dla nauki 
sytuacji rozlicznych ograniczeń nakłada-
nych przez władze komunistyczne, jed-
nak na Uczelni, która cieszyła się pew-
nym marginesem wolności. W pamięci 
profesora młoda Siostra Urszula zapisa-
ła się jako osoba, która od razu śmia-
ło weszła w środowisko naukowe, wraz 
z nim próbując ten margines wolności 
rozszerzać, co czyniła skutecznie dzięki 
otwartości, pasji badawczej, znajomości 
języków obcych i łatwości nawiązywa-
nia kontaktów. Podkreślał to także drugi 
ze szczególnych gości – profesor Henryk 
Samsonowicz, który gratulując Jubilatce 
siedemdziesięciolecia urodzin, za pro-
fesorem Władysławem Bartoszewskim, 
z właściwym sobie humorem, wyra-
ził przekonanie, że życie zaczyna się 
po osiemdziesiątce, więc Siostra Profesor 
ma jeszcze trochę czasu, aby się do te-
go dobrze przygotować. Podkreślił też 
szczególną umiejętność Jubilatki – po-
kazuje Ona bowiem, jak być history-
kiem – Jej prace naukowe są niezwy-
kłe pod tym względem, że bada wy-
jątkowo trudne problemy – wspólnoty 
i ich pamięć. Wieloletnia przyjaciół-
ka Siostry Profesor – profesor Brenda 
Bolton z University of London, zwróci-
ła uwagę na właściwą Jubilatce pasję po-
dróżowania i poznawania nowych kra-
jów i kultur. Profesor Bolton wielokrot-
nie towarzyszyła Siostrze Borkowskiej 
w Jej pełnych entuzjazmu, spontanicz-
ności i niewyczerpanej energii podróży 
po Wyspach Brytyjskich, których histo-
rii i kultury Siostra od zawsze jest pasjo-
natką. Z równą fascynacją i zachwytem 
podejmowała Siostra Profesor nauko-
wo-krajoznawcze wyprawy do Włoch, 
Hiszpanii, Francji, Niemiec, Norwegii, 
Czech, Belgii, Holandii, na Węgry, 
do Grecji, Stanów Zjednoczonych 
czy Meksyku. Profesor Maria Koczerska 
zwróciła uwagę na jeszcze jedną nie-
zwykłą cechę Jubilatki, cenioną w ca-
łym naukowym środowisku – i jak zdra-
dziła pani profesor – wywołującą nie-

kiedy ukłucie zazdrości – ciepłe, osobi-
ste, daleko wykraczające poza zawodowe 
stosunki mistrz-uczeń relacje Siostry 
Profesor ze swoimi uczniami-dokto-
rantami, a później współpracownika-
mi w prowadzonej przez Nią katedrze. 
Jak zauważyła profesor Koczerska, każ-
da rozmowa z Jubilatką, bez względu 
na to, jaki temat stanowił punkt wyj-
ścia, zawsze prowadziła do opowiadania 
o osiągnięciach i sukcesach Jej uczniów. 
Kolejne wystąpienie stanowiło najlep-
szy dowód, jak długotrwałe, głębo-
kie i serdeczne są więzi łączące Siostrę 
Profesor z uczniami. Do dziś bowiem 
Siostra Borkowska utrzymuje żywe 
kontakty z uczennicami urszulańskie-
go Liceum Ogólnokształcącym nr 13 
we Wrocławiu, które uczyła – wówczas 
pod zakonnym imieniem Maria Gabriela 
(reformy soborowe pozwoliły na po-
wrót do imienia nadanego na chrzcie) 
– przez dwa lata po ukończeniu w 1958 
roku dwuletnich studiów filozoficz-
no-teologicznych w Międzyzakonnym 
Wyższym Instytucie Katechetycznym 
w Krakowie. Na uroczystość wręczenia 
Księgi do Lublina przybyły ze wszyst-
kich stron Polski i Europy niemal 
wszystkie uczennice Siostry Profesor. 
Zauważalna była także obecność współ-
sióstr Jubilatki z lubelskiego klaszto-
ru urszulanek, w których imieniu wy-
stąpiła matka przełożona Maria Regina 
Malińska. Uzupełnieniem tych pełnych 
osobistych refleksji i wspomnień wy-
stąpień było odczytanie licznych listów 
gratulacyjnych nadesłanych przez histo-
ryków i środowiska naukowe z Polski 
i zagranicy oraz prezentacja muliteme-
dialna fotografii ze wszystkich okre-
sów życia Jubilatki, wyjaśnionych i sko-
mentowanych przez Nią z właściwym 
Jej dystansem, humorem i talentem ga-
wędziarskim. Zwieńczenie uroczystości 
stanowiło wręczenie Siostrze Profesor 

dwutomowej Księgi Jubileuszowej oraz 
dedykowanego Jubilatce tomu czaso-
pisma naukowego Koła Historyków 
Studentów Historii KUL „Ibidem”, 
zawierającego artykuły przygotowa-
ne przez Jej obecnych seminarzystów 
i magistrantów. W swoim wystąpieniu 
Siostra Profesor zaakcentowała przede 
wszystkim to, że otrzymała łaskę wypeł-
nienia swego życia pracą, która Jej samej 
pozwoliła cały czas się rozwijać, a kon-
takt z młodzieżą był i jest także dziś nie-
zwykle satysfakcjonujący i wzbogacają-
cy. Jubilatka podziękowała swoim mi-
strzom, współpracownikom, uczniom, 
przyjaciołom, wychowankom i współ-
siostrom, podkreślając, że dominującym 
uczuciem jest wdzięczność i jeśli mogła-
by porównać swoje odczucia do utworu 
muzycznego, to tym, co słychać w nim 
najwyraźniej, to co jest nutą dominu-
jącą, to wdzięczność odczuwana wo-
bec Boga i wobec ludzi, których posta-
wił na Jej drodze. O tym, że było to też 
odczucie wszystkich zgromadzonych 
świadczą bez wątpienia bardzo długa 
owacja na stojąco, niekończąca się ko-
lejka chętnych, by złożyć życzenia i gra-
tulacje oraz morze kwiatów przeznaczo-
nych dla Jubilatki. 

Na koniec chcę podkreślić, że pra-
ca nad Księgą Jubileuszową i organi-
zacja uroczystości jej wręczenia stano-
wiły dla uczniów Siostry Profesor wy-
raz szacunku, podziwu i wdzięczności, 
jakimi obdarzamy naszą Mistrzynię. 
Dziękując za dotychczasową Jej opiekę, 
zaangażowanie, serdeczność i niezwy-
kłą umiejętność dzielenia się swoją wie-
dzą i doświadczeniem, życzymy Siostrze 
Profesor łask bożych, zdrowia i wielu 
jeszcze lat owocnej, satysfakcjonującej 
pracy naukowej i dydaktycznej. Ad mul-
tos plurimosque annos!

Agnieszka Januszek

Goście uroczystości: prof. Henryk Samsonowicz, prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Stanisław Bylina
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28 maja Biuro 
Współpracy z Zagranicą 

zorganizowało 
konferencję z okazji 

obchodzonego w tym 
roku 20-lecia Programu 

Erasmus w Europie. 
Polska uczestniczy 

w nim od roku 1998, 
a KUL od 1999.

Program Erasmus – bez wątpienia 
największy i najlepiej znany wspólnoto-
wy program dla europejskich szkół wyż-
szych – propaguje i wspiera międzyna-
rodową mobilność studentów i nauczy-
cieli akademickich, jak również udział 
europejskich uczelni we wspólnych, 
międzynarodowych projektach doty-
czących kształcenia. Dziś na każde 10 
szkół wyższych w Europie 9 uczestniczy 
w programie. Obecnie Erasmus wchodzi 
w nową fazę jako jeden z komponentów 
nowego kompleksowego programu Unii 
Europejskiej „Uczenie się przez całe ży-
cie”, którego celem jest przede wszyst-
kim podnoszenie jakości i atrakcyjno-
ści kształcenia oraz ułatwianie między-
narodowej współpracy i wymian w dzie-
dzinie edukacji.

Jednak Erasmus to nie tylko program 
edukacyjny w wąskim tego słowa zna-
czeniu. Okazuje się, że dla wielu studen-
tów stypendium Erasmusa było szan-
są na pierwszy w życiu dłuższy pobyt 
za granicą. Erasmus uczy, zbliża ludzi, 
pomaga przełamywać uprzedzenia i ste-
reotypy. Stał się zjawiskiem społecznym 
i kulturowym.

Warto również podkreślić ogrom-
ną rolę Erasmusa w przekształcaniu 
i unowocześnianiu szkolnictwa wyższe-
go w Europie. Program przyczynił się 
do powstania idei Procesu Bolońskiego 
– inicjatywy europejskich środowisk 
akademickich, która zmierza do wpro-
wadzenia większej przejrzystości i więk-
szej „kompatybilności” europejskich sys-

temów szkolnictwa wyższego oraz służy 
ułatwieniu mobilności studentów i ka-
dry akademickiej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, który uczestniczy w progra-
mie prawie od samego początku, jest do-
brym przykładem tego, jak cele progra-
mu są realizowane w praktyce. W roku 
akademickim 1999/2000 na stypendium 
wyjechało 6 studentów i 2 pracowników 
naukowych. W przyszłym roku akade-
mickim (2007/2008) KUL planuje wy-
słać na stypendia Erasmusa blisko 200 
studentów i pracowników: na część stu-
diów, na praktyki, w celu prowadzenia 
zajęć dydaktycznych oraz pobyty szkole-
niowe. Dodając do tego co roku zwięk-
szającą się liczbę przyjazdów na na-
szą uczelnię studentów i wykładowców 
z zagranicy oraz stale rosnącą liczbę 
umów jakie nasz uniwersytet podpisu-
je z uczelniami w całej Europie, jasnym 
jest, że właśnie dzięki m.in. takim pro-
gramom jak Erasmus internacjonaliza-
cja uczelni staje się faktem.

Historia programu
Program Erasmus jest jednym z naj-

bardziej znanych unijnych programów 
dla europejskich szkół wyższych. Został 
ustanowiony w 1987 r. jako program 
wyjazdów stypendialnych dla studentów 
(THE EUROPEAN COMMUNITY 
ACTION SCHEME FOR THE 
MOBILITY OF UNIVERSITY 
STUDENTS). Jego patronem jest ho-

lenderski filozof i czołowy humanista 
epoki Odrodzenia, Erazm z Rotterdamu 
(1466-1536). W latach 90. program ob-
jął także inne, niż wymiana studen-
tów i pracowników, formy współpra-
cy między uczelniami z różnych kra-
jów Europy. W 1995 r. został włączony 
do SOCRATES-a – programu współ-
pracy europejskiej w zakresie eduka-
cji. Od 2007 r. stał się częścią programu 
„Uczenie się przez całe życie”. Program 
wspiera europejską mobilność studen-
tów i pracowników uczelni oraz współ-
pracę szkół wyższych w ramach projek-
tów wielostronnych i sieci tematycz-
nych. Wpływa na modernizację syste-
mów szkolnictwa wyższego w Europie. 
W pierwszym roku istnienia Erasmusa 
wzięło w nim udział 3244 studen-
tów. Obecnie każdego roku w wymia-
nie uczestniczy ponad 150 tys. stypen-
dystów. W ciągu 20 lat realizacji pro-
gramu stypendia Erasmusa otrzymało 
ponad 1,5 miliona studentów. Komisja 
Europejska zakłada, że do 2012 r. w pro-
gramie weźmie udział 3 miliony stypen-
dystów.

1987/88 – w pierwszym roku programu na stypen-
dia wyjechało 3244 studentów

2002 – liczba studentów Erasmusa osiągnęła 1 
mln 

2005/06 – wyjechało 150 tys. studentów (ok. 50 
razy więcej niż w 1987/88)

2007 – ponad 1,5 mln studentów
2012 – 3 mln studentów Erasmusa?

20-lecie 
Programu Erasmus 
i co dalej?

Dane statystyczne – wymiana naukowa w ramach programu Socrates-Erasmus 
1999-2000/2006-07 na naszej Uczelni
Rok akad. 1999/00 2000/01 2001/002 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

wyjazdy studentów 6 30 29 40 53 63 98 112

wyjazdy wykładowców 2 6 7 8 14 16 26 35

przyjazdy studentów 0 0 6 2 7 9 14 22

przyjazdy wykładowców 2 4 4 9 7 9 16 ok. 30

Łącznie w latach 1999-2007 KUL wykorzystał w ramach programu Erasmus 670 238 tys. EUR.
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Polska w programie Erasmus
Polska aktywnie uczestniczy w pro-

gramie Erasmus od roku akademickie-
go 1998/99. Do jego realizacji przy-
stąpiło wtedy 46 polskich szkół wyż-
szych. W roku 2006/07 Kartę Uczelni 
Erasmusa (Erasmus University Charter) 
posiadało już 240 uczelni. W pierwszym 
roku wymiany na część studiów za gra-
nicę wyjechało 1426 polskich studentów, 
a w roku 2005/06 – 9974. Stypendystów 
z krajów UE, którzy przyjechali na studia 
do Polski było na początku 220, a w roku 
2005/06 – około 3 tys. Łącznie w latach 
1998-2006 na stypendium Erasmusa 
wyjechało ponad 42 tys. polskich stu-
dentów oraz prawie 7,5 tys. nauczycieli 
akademickich. Krajowe uczelnie gościły 
zaś ogółem niemal 10 tys. zagranicznych 
studentów i ponad 4 tys. wykładowców 
z innych państw UE. Polscy studen-
ci i wykładowcy Erasmusa najliczniej 
wyjeżdżali na uczelnie w Niemczech, 
Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej 
Brytanii. Z krajów tych pochodzi rów-
nież największa liczba studentów 
i nauczycieli przyjeżdżających do Polski. 
Ważnym momentem dla zasięgu pro-
gramu Erasmus było rozszerzenie Unii 
Europejskiej w 2004 r. o dziesięć nowych 
państw członkowskich, w tym Polskę. 
W wyniku tej akcesji od roku akademic-
kiego 2004/05 coraz więcej stypendy-
stów z naszego kraju bierze udział w wy-
mianie z krajami „nowej” Unii – szcze-
gólnie z Litwą, Słowacją i Czechami.

Erasmus w latach 2007-2013
Erasmus od roku akademickie-

go 2007/2008 jest częścią programu 
„Uczenie się przez całe życie” (LLP – The 
Lifelong Learning Programme), któ-
ry służy realizacji Strategii Lizbońskiej, 
czyli budowie społeczeństwa opartego 
na wiedzy, zapewnianiu trwałego roz-
woju gospodarczego i tworzeniu nowych 
lepszych miejsc pracy. W skład progra-
mu „Uczenie się przez całe życie” wcho-
dzą cztery programy sektorowe:

• Comenius
• Erasmus
• Leonardo da Vinci
• Grundtvig
oraz Program Międzysektorowy 

i program Jean Monnet.
Budżet programu to 7 mld EUR (w 

tym Erasmus ok. 40%). W roku 2007/08 
do udziału w programie jest uprawnio-
nych 31 krajów:

•  27 państw UE – Austria, Belgia, 
Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Litwa, Łotwa, 

Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, 
Włochy;

•  3 kraje Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) – Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia;

• kraj kandydujący – Turcja.

Dlaczego warto brać udział w pro-
gramie Erasmus?

Uczestnictwo w programie Erasmus 
to dla studenta możliwość:

•  realizacji części studiów w zagra-
nicznej uczelni i w międzynarodo-
wym otoczeniu,

•  poznania systemu kształcenia i me-
tod nauczania w innym kraju,

• podniesienia kompetencji języko-
wych,

• nawiązania nowych znajomości,
• poznania innych kultur,
•  poprawienia umiejętności podejmo-

wania decyzji i rozwiązywania pro-
blemów.

Pracownicy uczelni mają okazję do:
•  wymiany doświadczeń z zagranicz-

nymi partnerami,
• doskonalenia swoich umiejętności,
• poznania systemu kształcenia inne-

go kraju.
Sama uczelnia zyskuje możliwość:
• umiędzynarodowienia kształcenia,
• rozwijania współpracy międzyna-

rodowej,

•  poszerzania oferty dydaktycznej 
i zwiększania jej innowacyjnego 
charakteru.

W latach 2007-2013, oprócz dotych-
czasowych wyjazdów studentów na część 
studiów oraz wyjazdów nauczycie-
li w celu prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych, nowością będą wyjazdy studentów 
na praktyki oraz wyjazdy szkoleniowe 
pracowników uczelni (pracowników na-
ukowo-dydaktycznych, jak i administra-
cyjnych).

Tomasz Kostecki

Sekcja Obsługi Wymian 
Międzynarodowych Biura 
Współpracy z Zagranicą zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
po bliższe informacje:
gmach główny KUL, II piętro pok. 202 i 203

•  mgr Tomasz Kostecki 

p.o. kierownika Sekcji

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus 

(umowy bilateralne; wyjazdy/przyjazdy pracowni-

ków) tel. 445-41-85; fax: 445-41-84, 

e-mail: kostecki@kul.lublin.pl 

•  mgr Agnieszka Gleń (wyjazdy/przyjazdy studentów)

tel. 445 41 81, e-mail: glen@kul.lublin.pl 

• mgr Sylwia Terpiłowska (wyjazdy studentów)

tel. 445 42 04, e-mail: sylter@kul.lublin.pl 

fot. Ewa Partyka 
(filologia angielska – Katholieke Universiteit 

Leuven, Belgia), Antwerpia
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Moją krótką prezentację na temat 
uczestnictwa Wydziału Nauk Hu ma nis-
tycz nych w programie Socrates-Erasmus 
chciałbym podzielić na trzy zasadnicze 
części. Pierwsza z nich to garść staty-
styk o wyjazdach studentów i pracow-
ników – od początku istnienia progra-
mu aż do chwili obecnej, druga dotyczy 
opinii o programie wyrażanych zarówno 
przez koordynatorów instytutowych (w 
tym także i mojej), jak i samych uczest-
ników programu – tj. studentów i pra-
cowników; w trzeciej zaś części przed-
stawiam szczególną, bo osobistą reflek-
sje studentki IV roku filologii klasycz-
nej, przebywającej w letnim semestrze 
(2006/2007) na stypendium Soratesa-
Erasmusa w Holandii.

Program Socrates-Erasmus funkcjo-
nuje na WNH już od ośmiu lat (od ro-
ku 1999), tak naprawdę zaś od roku aka-
demickiego 2000/2001, w którym po raz 
pierwszy wyjechali nasi studenci i pra-
cownicy (ogółem 14 studentów i 3 pra-
cowników). Muszę tu (jako filolog kla-
syczny) z satysfakcją odnotować, iż wśród 
pierwszych beneficjentów programu byli 
studenci i pracownicy Instytutu Filologii 
Klasycznej, obok nich zaś romaniści i hi-
storycy; od razu też współpraca wymie-
nionych kierunków objęła swym zasię-
giem aż pięć krajów UE: Belgię, Francję, 
Holandię, Włochy i Niemcy. W następ-
nych latach liczba wyjazdów stopniowo 
(a nawet szybko) wzrastała; i tak, odpo-
wiednio, ze stypendiów Socratesa sko-
rzystało:

Duży wzrost widoczny jest zwłaszcza 
w dwóch ostatnich latach, i w stosunku 
do studentów, i wykładowców – do tego 
stopnia, iż w bieżącym roku akademic-
kim 2006/2007 liczba studentów WNH 
stanowi ok. 36% ogółu studentów KUL, 
którzy wyjechali, liczba zaś pracowni-
ków odpowiednio 50%. Spośród tej licz-
by najwięcej wyjazdów realizują studenci 
i pracownicy głównie trzech instytutów: 
filologii romańskiej (która jest absolut-
nym liderem), angielskiej i germańskiej; 
jest to zrozumiałe, ponieważ dla wymie-
nionych kierunków jest najwięcej pod-
pisanych umów z ośrodkami akade-
mickimi w całej Europie. Skoro mowa 
o umowach, to obecnie studenci i wy-
kładowcy mogą wyjeżdżać do 11 kra-

jów europejskich, a są to w porządku 
alfabetycznym: Belgia, Czechy, Estonia, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, 
Słowacja, Szwajcaria, Węgry i Włochy. 
Od dwóch lat do grona beneficjentów 
programu Socrates-Erasmus dołączyły 
dwa ostatnie kierunki na WNH: filolo-
gia słowiańska i filologia polska, korzy-
stające z umów zawartych z uniwersy-
tetami w Estonii (Tallin), we Włoszech 
(Bergamo, Rzym – La Sapienza) i na 
Węgrzech (Pazmany Peter Catholic 
University).

Opinii wyrażanych o programie uda-
ło mi się zebrać wcale pokaźną ilość. 
Oczywiście chciałbym przedstawić tyl-
ko te najważniejsze, w sposób możliwie 
uporządkowany:

• Ogólna refleksja, którą mogę tu wy-
powiedzieć bez żadnych poważnych za-
strzeżeń dotyczy studentów biorących 
udział w programie Sorates-Erasmus. 
Otóż w przeważającej liczbie wracają 
oni z zagranicy bardzo zadowoleni za-
równo z powodów naukowych, osobi-
stych, jak i stricte turystycznych.

• Większość osób kierowanych 
na studia w ramach programu należy 
do grona naszych najlepszych studen-
tów (choć ostatnio wymagana średnia 
ocen została obniżona do 3,7). W trak-
cie swojego pobytu za granicą studen-
ci dobrze radzą sobie z programem stu-
diów i uzyskują na ogół dobre i bar-
dzo dobre wyniki. Do wyjątków należą 
przypadki nieradzenia sobie z obowiąz-
kami studiów na zagranicznej uczelni. 
Informacje, jakie uzyskujemy od koor-
dynatorów instytutowych z partnerskich 
uczelni, dowodzą, że są oni zadowole-
ni z solidnego przygotowania językowe-
go i wysokich umiejętności naszych sty-
pendystów.

• Z drugiej strony nasi studenci pod-
kreślają bardzo wysoki poziom zajęć, 
na które uczęszczają (choć nie wszę-
dzie, to bowiem zależy od prowadzą-
cych, którzy zakładają posiadanie wie-
dzy z innych przedmiotów prowadzo-
nych wcześniej i zręczne posługiwanie 
się tą wiedzą, a także umiejętność łącze-
nia wiedzy z różnych przedmiotów re-
alizowanych równolegle) oraz ciekawy, 

bezstresowy sposób (często określany ja-
ko partnerski) prowadzenia zajęć, które 
uczą myślenia i rozwijają samodzielność. 
Z tą ostatnią nasi studenci mają pew-
ne problemy, zwłaszcza na początku po-
bytu, bowiem muszą – przy stosunkowo 
mniejszej ilości godzin w porównaniu 
z programem na KUL-u – sami zapla-
nować swój czas i systematycznie reali-
zować program uczelni partnerskiej.

• Jak widać, atutem wyjazdów jest rów-
nież zapoznanie się z innymi od na-
szych programami studiów oraz meto-
dami pracy na uczelni: z reguły studia 
na Zachodzie stanowią o wiele mniejsze 
obciążenie czasowe, ale to nie jest oce-
niane jednoznacznie przez wszystkich 
stypendystów.

• Koordynatorów i kadrę naukową 
poszczególnych instytutów uderza fakt, 
iż po powrocie ze stypendiów studen-
ci przejawiają większą pewność siebie 
w kontaktach, wykazują większą cie-
kawość świata i starają się używać wie-
dzy zdobytej na zajęciach również tu-
taj – na naszej uczelni. Tacy studen-
ci stają się bardziej aktywni i zazwy-
czaj po powrocie z Erasmusa są lepiej 
przygotowani do swoich zajęć na KUL-
u, co więcej, znacznie lepiej radzą so-
bie również z docieraniem do materia-
łów do pracy magisterskiej i ich zbiera-
niem. Studenci roku IV i V wspomniane 
materiały już ze sobą przywożą, a nawet 
przygotowują, przynajmniej częściowo, 
swoje prace dyplomowe. W tym miej-
scu warto nadmienić, iż studenci historii 
sztuki, z racji specyfiki swoich studiów, 
cenią sobie pobyt w krajach, w których 
znajdują się najcenniejsze zbiory sztuki 
i zabytki architektury – mogą je wów-
czas poznawać naocznie, co jest właści-
wie jednym z fundamentów wykształce-
nia historyka sztuki.

• Nasi studenci po powrocie z pro-
gramu wykazują większą biegłość w po-
sługiwaniu się odpowiednimi do ich spe-
cjalności językami, zwłaszcza jednak ję-
zykiem angielskim (nb. po powro-
cie z Hiszpanii, całkiem dobrze mówią 
po hiszpańsku; z Holandii przywożą 
przynajmniej podstawową znajomość ję-
zyka holenderskiego). Warto tu zauwa-

Wydział Nauk 
Humanistycznych 
w Programie Erasmus

Rok wyjazdu Studenci Pracownicy

2001/2002 17 4

2002/2003 18 4

2003/2004 20 6

2004/2005 27 7

2005/2006 30 11

2006/2007 42 18

Razem 2001-2007 154 50
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żyć, że studenci ze zrozumiałych wzglę-
dów najchętniej wyjeżdżaliby do krajów, 
gdzie wykładowym językiem jest angiel-
ski – podczas gdy włoski, francuski, nie-
miecki czy hiszpański są znacznie mniej 
popularne.

• Niemal wszyscy studenci podkre-
ślają, że pobyt za granicą dostarcza im 
– poza czysto naukowymi korzyścia-
mi – pewnych przyjemności natury es-
tetycznej, które wiążą się z poznaniem 
danego kraju czy nawet kilku krajów. 
Organizacja roku akademickiego (dłuż-
sze ferie lub dni wolne) oraz pomoc sto-
warzyszeń studenckich i miejscowych 
biur programu Socrates sprzyja bowiem 
szeroko rozumianej turystyce (nb. stu-
denci chwalą w większości profesjona-
lizm tychże biur i sposób organizowania 
ich pobytu). Studenci mogą też legal-
nie zdobyć na ten cel dodatkowe pienią-
dze, łatwo uzyskując pozwolenie na pra-
cę (np. w stołówkach, restauracjach, przy 
opiece nad dziećmi etc.).

• Dodatkowym atutem wyjazdów 
są zawarte międzynarodowe znajomo-
ści i przyjaźnie, które są kontynuowane 
(o czym ja sam oraz koordynatorzy wie-
dzą z relacji samych studentów).

• O nawiązaniu przyjaźni mówią też 
pracownicy wyjeżdżający na uczelnie 
uczestniczące w programie. Jest to zresz-
tą jeden ze sposobów podpisywania no-
wych umów i rozwijania już istnieją-
cych. Dzięki osobistym kontaktom pra-
cowników (dotyczy to m.in. Instytutu 
Historii) stało się możliwe podpisa-
nie umów z uczelniami we Francji, 
Hiszpanii, w Niemczech, Czechach 
i na Węgrzech. Istnieje możliwość pod-
pisania kolejnych umów pod warunkiem 
jednak, że zapewnimy realną, bilateral-
ną wymianę pracowników i studentów. 
Możliwe jest nawet znalezienie partne-

rów w Wielkiej Brytanii i Irlandii (do 
tej pory nieobecnych w naszej ofercie 
Erasmusa), jakkolwiek stawiany jest wa-
runek wzajemności: nasza oferta musi 
być tak przygotowana, aby stanowić za-
chętę dla uczelni irlandzkich czy angiel-
skich.

• Bardzo istotne jest to, iż inten-
syfikują się kontakty stricte naukowe. 
Z tego punktu widzenia takie wyjazdy 
są bezcenne dla pracowników, pozwala-
jąc im dotrzeć do materiałów niedostęp-
nych w polskich bibliotekach (szcze-
gólnie książki i bazy danych zakupione 
przez uniwersytety zagraniczne w cało-
ści, a nie tylko częściowo, jako pojedyn-
cze moduły).

• Nie zawsze jednak współpraca 
i wymiana przebiega tak, jak byśmy so-
bie tego życzyli (mimo naszych zapro-
szeń i gotowości wyjazdu naszych pra-
cowników), czasami wymiana z innymi 
uczelniami ma po części charakter jed-
nostronny. Wynika to w dużej mierze 
z braku atrakcyjnej oferty zajęć w języ-

ku angielskim, która byłaby skierowana 
do studentów zagranicznych. W przy-
szłości warto byłoby przemyśleć ofer-
tę zajęć dla studentów zagranicz-
nych i skonstruować ją w taki sposób, 
aby była możliwie szeroka tematycznie. 
Szczególnie dotkliwy w naszym przy-
padku wydaje się brak zajęć w języku 
angielskim z historii najnowszej Polski 
czy całego regionu. Wydaje się, że w ra-
mach całego Wydziału byłoby możliwe 
przygotowanie bardziej spójnej i cieka-
wej oferty programowej dla studentów 
zagranicznych.

Podsumowując zebrane opinie, mo-
gę z pełnym przekonaniem stwierdzić, 
że program Socrates-Erasmus przyno-
si swoim beneficjentom znacznie wię-
cej korzyści niż rozczarowań. Zarówno 
studenci, jak i pracownicy pozytywnie 
oceniają dotychczasowy bilans oddzia-
ływania tego programu, przede wszyst-
kim na procesy dydaktyczne i na poziom 
prowadzonych na WNH zajęć. Bliższe 
stają się też relacje interpersonalne mię-
dzy prowadzącymi a studentami. Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt nawiązywania 
ściślejszych kontaktów z uczelniami za-
granicznymi, co z kolei znacząco podno-
si jakość prowadzonych na WNH badań 
naukowych, a tym samym przyczynia się 
do podniesienia prestiżu i dobrego wi-
zerunku całej naszej uczelni. Mam głę-
bokie przekonanie, że program Erasmus 
będzie się nadal dynamicznie rozwi-
jał i przynosił równie pozytywne – jak 
do tej pory – efekty.

Na koniec przedstawiam zapowie-
dzianą opinię Kamili Lewandowskej, 
studentki IV roku filologii klasycznej, 
która dzieli się z nami najświeższymi, 
osobistymi wrażeniami z pobytu na sty-
pendium w ramach programu Socrates-
Erasmus w Holandii:

„Kiedy dwa lata temu rozważałam 
za i przeciw wyjazdu na stypendium 
w ramach programu Socrates-Erasmus, 

fot. Ilona Gradus (MISH – Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Chinese dinner

fot. Kamila Lewandowska (filologia klasyczna 
– Radboud Universiteit Nijmegen, Holandia), Arnhem
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Przyjechała Pani na KUL jako studentka 
Erasmusa...

Zawsze czekałam na okazję, aby 
przyjechać do Polski i udoskonalić swo-
ją znajomość języka polskiego, i tak się 
stało, że po raz pierwszy w tym roku 
podpisano umowę z KUL-em na wy-
mianę w programie Erasmus. Było tyl-
ko jedno miejsce, byłam jedyną kandy-
datką, więc nie miałam żadnych proble-
mów, żeby się dostać. Często bywam w 
Polsce, ponieważ mam rodzinę niedale-
ko Poznania. Bałam się tylko, że zima 
będzie nie do przeżycia, ale miałam chy-
ba szczęście, bo wiem że w tym roku by-
ła wyjątkowo łagodna.

Czy są duże różnice między systemem stu-
diów w Polsce i we Włoszech?

Oczywiście są pewne różnice, system 
jest zupełnie inny, ale to zależy też od 
uczelni. W Bergamo, na moim kierun-
ku, wszystko kręci się wokół egzaminu, 
student może w ogóle nie chodzić na 
zajęcia i nie pojawić się wcale na uczel-
ni tylko samodzielnie przygotować się 
do egzaminów. Tutaj na KUL-u wszyst-
ko przypomina bardziej szkołę czy li-
ceum, ponieważ oprócz wykładów jest 
dużo ćwiczeń, na których student musi 
się pokazać i trochę wykazać aktywno-
ścią, co ma oczywiście swoje plusy.

Co było dla Pani najtrudniejsze, najbardziej 
uciążliwe?

Trudno było właśnie dostosować się 
do całkiem innego systemu, zrozumieć 
na jakie kursy trzeba chodzić, ogól-
nie trudno było się zorientować w tym 
wszystkim. Także kiepski dostęp do in-
ternetu spowodował trochę problemów. 
Oczywiście zaaklimatyzowanie się w in-
nym kraju też nie było proste, ale też 
mnie nie przerosło – w miarę szybko się 
odnalazłam, także dlatego, że już sobie 
radziłam z językiem polskim.

A plusy pobytu w Polsce?

Ogólnie długi pobyt w Polsce spra-
wił, że znacznie podciągnęłam swo-
ją znajomość języka polskiego, miałam 
okazję zwiedzić dużo miast i miejsco-
wości, poznać głębiej polską kulturę i 
Polaków. Dzięki temu też, że Lublin nie 
jest zatłoczony turystami, jak na przy-
kład Kraków, Gdańsk, czy Warszawa, 
jest przytulnie i można się czuć jak w 
domu. Dodam na końcu, że bardzo po-
smakowały mi pierogi!

Studia w Polsce
Wrażeniami ze stypendium 

na naszej Uczelni dzieli 
się Ines Berra – studentka 

z Universita degli studi 
di Bergamo

bilans moich myśli dawał równą ilość 
plusów i minusów. Wynik tej kalkula-
cji utrzymywał się niepokojąco długo, 
a strach nim wywołany rzucił nawet cień 
na mój uśmiech w dniu, kiedy na liście 
osób, które zakwalifikowały się do wy-
jazdu, zobaczyłam też swoje nazwisko.

Od blisko czterech miesięcy studiu-
ję w Radboud Universiteit Nijmegen 
w Holandii. Uczucie strachu zniknęło 
wraz z odnalezieniem odpowiedniego 
punktu odniesienia do rzeczywistości, 
w której się znalazłam. A rzeczywistość 
ta jest zupełnie inna od tej, do której 
przywykłam. Życie Erasmusa na obczyź-
nie wymaga od niego przede wszystkim 
dużej dozy elastyczności i otwartości. 
Tylko one, odpowiednio użyte, pozwo-
lą w pełni cieszyć się tym, co wcześniej 
było nieznane. 

Powodów do radości zaś dostar-
cza każdy dzień tu spędzony. Jak bo-
wiem nie cieszyć się pseudorozmo-
wą ze Szkotem, którego dialekt czy-

ni go niemalże niezrozumiałym? Jak 
nie uśmiechnąć się na widok Hiszpana, 
który po raz siódmy w tygodniu gotuje 
spaghetti, śpiewnie przy tym wykrzyku-
jąc? Wszyscy tworzymy tu jedną wspól-
notę, wspólnotę ludzi ciekawych świa-
ta, ciekawych siebie nawzajem. Wyjazd 
na stypendium w ramach programu 
Sokrates-Erasmus uczy tę wspólnotę ła-
mania barier interpersonalnych, a przede 
wszystkim międzynarodowych.

W szeregu umiejętności, które naby-
wa się dzięki stypendium, ta wyżej wy-
mieniona stoi na pierwszym miejscu. 
Zaraz za nią plasuje się praktyczna na-
uka języka obcego. W gronie studen-
tów Erasmusa istnieje nawet anegdota 
o powstaniu nowego języka pod nazwą 
Erasmus English. Używamy słów, któ-
rych w angielskim słowniku nie moż-
na odnaleźć, co wcale nie stanowi prze-
szkody w zrozumieniu siebie nawzajem. 
Program ten jest niewątpliwie nauczy-
cielem życia. W chwilach zmartwień 

i trosk, kiedy wydaje się, że czas nieod-
powiedni i miejsce, by się w nim znaleźć, 
on szybko przychodzi z kubłem zimnej 
wody ze swym przekazem, że nie ma in-
nej możliwości, jak sobie poradzić.

Z dala od domu, bliskich, jestem jed-
nak szczęśliwa. Tu bowiem jestem po-
śród pól różnobarwnych tulipanów, po-
śród drewnianych wiatraków, pomarań-
czowych chodaków, tu jeżdżę na swym 
holenderskim rowerze nie zawsze 
zgodnie z przepisami. Mam świado-
mość, że to tu przeżywam coś, czego 
już za chwilę mieć nie będę. Za tę chwilę 
bowiem będę zastanawiać się nad pyta-
niem Socrates-Erasmus – i co dalej? Mam 
jednak nieodparte wrażenie, że dzięki 
pobytowi tu w ramach owego programu 
odpowiedź na pytanie przyjdzie wcze-
śniej, niż się tego spodziewam”.

Krzysztof Narecki
 koordynator Programu Erasmus WNH

fot. Katarzyna Borychowska 
(filozofia teoretyczna – Università degli 
Studi di Parma, Włochy), Wenecja
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Z jakimi oczekiwaniami wyjeżdżała Pani 
na stypendium Socratesa?

Miałam nadzieję, iż będzie to bar-
dzo fajna przygoda, niezapomniane do-
świadczenie, a także okazja do zapo-
znania się z realiami życia i studiowa-
nia w innym kraju. Wiedziałam rów-
nież, iż osoby które wracały z wyjazdów 
były bardzo zadowolone, i że często sty-
pendium owocowało wieloma znajo-
mościami z ciekawymi ludźmi z całe-
go świata. Zdawałam sobie także spra-
wę, iż uczelnia do której jadę ma bardzo 
dobrą bibliotekę, więc liczyłam, że uda 
mi się przywieźć materiały niedostęp-
ne w kraju. 

Czy wyjazd poprzedziły jakieś szczególne 
przygotowania?

Przed wyjazdem starałam się zebrać 
jak największą ilość informacji zarówno 
o samej uczelni, jak i o Leuven i o całej 
Belgii. Przeszukiwałam strony interne-
towe, a także rozmawiałam z osobami, 
które wróciły ze stypendium. Dość dużo 
czasu zajęło mi przestudiowanie ofer-
ty zajęć w języku angielskim i wybranie 
tych, na które chciałabym uczęszczać. 

Tuż przed wyjazdem miałam wiele 
obaw głównie związanych z tym, czy po-
radzę sobie na uczelni, czy wiedza, któ-
rą zdobyłam tutaj okaże się wystarcza-
jąca do kontynuowania nauki za gra-
nicą, czy nie będę czuła się zagubio-
na, czy będę w stanie zaadaptować się 
do nowych warunków. Bardzo pomagał 
mi fakt, że do Leuven wyjeżdżałam jesz-
cze z dwoma innymi osobami z mojego 
roku, a także świadomość, iż w podob-
nej do mojej sytuacji będzie jeszcze wie-
lu innych studentów. Leuven okazało się 
miasteczkiem bardzo przyjaznym i bez-
piecznym, a jego mieszkańcy byli bar-
dzo pomocni i otwarci, więc moje oba-
wy szybko się rozwiały.

Niektórych przerażają już same formalności...

Dopełnienie wymaganych formal-
ności nie jest niczym trudnym, choć 
na początku ma się wrażenie, że spraw 
do załatwienia jest bardzo dużo. Wydaje 
się także, iż nie za bardzo wiadomo, 
co trzeba załatwić i w jakiej kolejno-
ści. Ale szybko okazuje się, iż to tyl-
ko pozory. Bardzo pomocne jest uważne 
przeczytanie przewodnika, a także kon-

takt z koordynatorem i byłymi stypen-
dystami. Najtrudniejszą sprawą jest wy-
bór przedmiotów, na które będzie się 
uczęszczać oraz ustalenie, co zalicza się 
po powrocie z wyjazdu. Ważne jest tak-
że, aby pamiętać o uiszczeniu opłaty ad-
ministracyjnej oraz o zadbaniu o takie 
sprawy jak praktyki wakacyjne czy usta-
lenie tematu pracy dyplomowej.

Mówi się – co kraj to obyczaj – czy dotyczy 
to także studiowania?

W Belgii większy nacisk położony 
jest na pracę samodzielną oraz na za-
stosowanie wiedzy w praktyce. Wysoko 
ceniona jest umiejętność dostrzega-
nia związków między poszczególnymi 
tematami, jak również krytyczna ana-
liza danego zagadnienia. Egzaminy 
nie są jedynie sprawdzeniem, czy opa-
nowało się dany materiał. Równie waż-
ne jak zapamiętanie danego zagadnie-
nia jest jego zrozumienie i dostrzeże-
nie odniesień do praktyki. Często wy-
kłady służą nie tyle przekazaniu danego 
materiału, ale bardziej dyskusji nad tym, 
co przeczytało się w domu, nad kwestia-
mi które budzą wątpliwości lub wyma-
gają rozszerzenia.

A największe plusy takiego wyjazdu?

Plusów stypendium jest bardzo wie-
le. Wyjazd dał mi możliwość pozna-
nia, jak się studiuje w innym kraju, ja-
kie są różnice w porównaniu z Polską. 
Umożliwił mi zebranie dużej ilości ma-
teriałów do pracy magisterskiej. Jednak 
plusy pobytu na stypendium dotyczą 
nie tylko strony akademickiej. Dzięki 
wyjazdowi poznałam wielu ciekawych 

ludzi, zwiedziłam Belgię oraz kawa-
łek Francji i Holandii. Dowiedziałam 
się także, jak wygląda codzienne ży-
cie Belgów. Miałam okazję poznać in-
ne kultury, inne religie i przeżyć nieza-
pomniane chwile. Mieszkałam w mię-
dzynarodowym akademiku, co umożli-
wiło mi zobaczenie, jak zachowują się 
osoby z innych krajów, jakie mają prze-
konania, co dla nich jest w życiu waż-
ne. Zobaczyłam, że to, jakie mamy „za-
plecze” kulturowe i rodzinne jest bardzo 
istotne i bardzo mocno wpływa na ca-
łe życie. Obcowanie z innymi kulturami 
nauczyło mnie także większej otwartości 
na świat i na innych ludzi.

Czy na podstawie własnych doświadczeń ma 
Pani jakieś pomysły jak rozpowszechnić ideę 
Erasmusa na naszej uczelni?

Uważam, że ważne jest wspieranie 
osób, które wyjeżdżają na stypendium, 
szczególnie ze strony koordynatorów. 
Wydaje mi się, iż ważne jest także dora-
dzanie studentom, na którym roku naj-
lepiej wyjechać tak, aby zyski z wyjazdu 
były jak największe. Mam również wra-
żenie, iż w pierwszych latach studiów 
większy nacisk powinien być położony 
na naukę języków obcych, aby studenci 
nie bali się, czy sobie poradzą za grani-
cą. Wydaje mi się, że fajną sprawą byłaby 
większa integracja studentów stypendy-
stów Erasmusa, co umożliwiłoby np. wy-
mianę doświadczeń.

Z KUL-u na KUL

Do zilustrowania tematu wykorzystane 
zostały zdjęcia studentów KUL 

uczestniczących w Programie Erasmus. 

fotografie na stronie ostatniej: 
Marcin Górski 

(MISH – Katholieke 
Universiteit Leuven, Belgia), 

Ilona Gradus (MISH – Katholieke 
Universiteit Leuven, Belgia), 

Karolina Sieńko (filologia 
klasyczna – Radboud 

Universiteit Nijmegen, 
Holandia).

                fot. Lidia Wiśniewska

Rozmowa z Lidią Wiśniewską, studentką psychologii, która 
w ramach Erasmusa studiowała na Katolickim Uniwersytecie 
w Leuven w Belgii
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16 maja po raz pierwszy 
na naszym Uniwersytecie obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Ziemi – tegorocznym 
hasłem była „Ziemia Odzyskana”. 
Dziedziniec KUL opanowali studenci 
z Koła Naukowego Studentów Ochrony 
Środowiska, którym pomagali pracownicy 
Katedry Ochrony Środowiska. Swój 
namiot rozstawiła też Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 
– współorganizator Dnia.

Fantazyjnie poprzebierani studenci udzielali „Lekcji 
recyklingu” w formie interaktywnej zabawy; prowadzili 
quizy i konkursy z szeroko pojętej gospodarki odpadami, 
ucząc sposobów prawidłowej segregacji odpadów, szcze-

gólną uwagę zwracając na odpady niebezpieczne, któ-
re znajdują się w większości domów i możliwości zgod-
nego z prawem ochrony środowiska pozbycia się ich. 
Każdy uczestnik mógł zabrać ulotkę, z której dowiedział 
się co zrobić ze starym sprzętem RTV i AGD, zużytymi 
tonerami i bateriami, przeterminowanymi detergentami, 
lekami i kosmetykami. Prowadzona była także „poradnia 
odpadowa”, gdzie można było wypowiedzieć się na temat 
swoich doświadczeń w gospodarce odpadami, powiedzieć 
o problemach w swoich miejscach zamieszkania, uzyskać 
konkretną radę praktyczną.

Odbyły się także dwa interesujące warsztaty-konkursy: 
„Co użytecznego można zrobić z odpadów” i „Instalacja 
przyrodnicza z makulatury”. Tu pomysłowość studentów 
niech zobrazuje „kamienna kula” wykonana z przemielo-
nej makulatury.

Cały dzień zbierane były opinie i pomysły na segre-
gację śmieci na naszej uczelni pod hasłem „KUL – mo-
ja Odzyskana Uczelnia”, można też było się podpisywać 
pod przekazaną władzom uczelni petycją w sprawie zor-
ganizowania profesjonalnej segregacji. Akcja zakończyła 
się sukcesem – zebrano 730 podpisów i Rektor zadecy-
dował o wprowadzeniu profesjonalnego systemu segrega-
cji odpadów od nowego roku akademickiego.

Na zakończenie prorektorzy KUL – prof. Roman 
Doktór i prof. Józef Fert oraz Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie mgr inż. Adam 
Kornat posadzili na dziedzińcu KUL dwa dęby, które ma-
ją symbolizować drzewa uratowane dzięki prowadzonym 
od 3 lat przez studentów ochrony środowiska KUL zbiór-
kom makulatury na terenie Uniwersytetu. Do tej pory 
studentom udało się uratować ok. 1700 drzew (1 tona ze-
branej makulatury = 17 drzew).

Ziemia
odzyskana

Zajęcia warsztatowe

Prezentacja “kamiennej” kuli
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W dniach 12-13 maja 
Legia Akademicka KUL przy 
życzliwej pomocy 3. Brygady 
Zmechanizowanej Legionów im. 
Romualda Traugutta i wsparciu 
finansowym Ministerstwa 
Obrony Narodowej zorganizowała 
Zawody Sportowo-Obronne 
Młodzieży Akademickiej 
Lubelszczyzny i Podlasia oraz 
Wojska Polskiego Cool-Armia 
2007. W zawodach udział wzięły 
23 zespoły reprezentujące uczelnie 
wyższe Lubelszczyzny, wyższe 
szkoły oficerskie, ośrodki szkolenia 
i jednostki wojskowe. Miłą dla 
uczestników zawodów niespodzianką 
była wizyta Ministra Obrony 
Narodowej Aleksandra Szczygły.

Przez dwa dni studenci dobrowolnie podda-
li się rygorom wojskowego regulaminu, choć wy-
daje się to sprzeczne z ich naturą – zwykle regula-
min to coś, wobec czego student zachowuje dużą 
rezerwę, bądź wręcz zasłania się niewiedzą o jego 
istnieniu. Skromne warunki bytowe (sprężyno-
we łóżko, stolik i krzesło to całe wyposażenie żoł-
nierskiej sali) i obowiązkowe noszenie mundurów 
nie zniechęciły nawet pań i w tegorocznych zawo-
dach brały udział trzy drużyny żeńskie. Wszyscy 
uczestnicy, oprócz woli zwycięstwa, deklarowa-
li chęć sprawdzenia się w niecodziennych warun-
kach, a przede wszystkim zamiar dobrej zabawy.

Udział w zawodach wymagał wcześ niejszego 
szkolenia teoretycznego i prak tycznego. Studenci 
KUL zdobywają potrzebne umiejętności uczest-
nicząc w zajęciach Studium Przysposobienia 
Obronnego lub działając w Legii Akademickiej. 
Opis konkurencji dla laika pozostawiał wiele wąt-
pliwości: „Zawodnik (...) samoczynnie przyjmu-
je postawę strzelecką leżąc na rubieży otwarcia 
ognia (ROO)” bądź „zespół zakłada indywidu-
alne środki ochrony przed skażeniami (ISOPS)” 
– więc z pewnością osoby przypadkowe nie mia-
ły tu czego szukać.

Z roku na rok coraz większy udział uczestni-
ków zawodów nie pozostawia wątpliwości, że war-
to organizować je także w latach następnych.

Zawody Sportowo-Obronne Młodzieży 
Akademickiej Lubelszczyzny i Podlasia 
oraz Wojska Polskiego 

Cool-Armia 2007007 

Płk pil. dr Marek 
Bylinka 

po. Komendant
– Rektor WSOSP w 

Dęblinie, Urszula 
Lulkiewicz Sędzia 

Główny zawodów, 
prof. Józef Fert 
prorektor KUL

Pokazy Chorągwi 
Rycerskiej i Legionu 

Rzymskiego
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Pierwsze emocje już minęły, a kurz 
z mundurów zdążył opaść. Najwyższa 
pora na podsumowanie tegorocznych 
zawodów organizowanych przez na-
sze Stowarzyszenie. Zawody spor-
towo-obronne młodzieży akademic-
kiej Lubelszczyzny i Podlasia Cool-
Armia 2007 można uznać za zamknięte, 
ale na nas i, mamy nadzieję, na wszyst-
kich uczestnikach oraz gościach zrobiły 
niezapomniane wrażenie. Mimo iż by-
ły to już trzecie tego typu zawody w na-
szej karierze, w tym roku zadebiutowa-
liśmy w Lublinie. Bijemy pokłony przed 
3. Brygadą Zmechanizowaną Legionów 
im. Romualda Traugutta w Lublinie, 
która użyczyła nam swoich obiektów 
szkoleniowych oraz służyła pomocą i ra-
dą. Nie zapominamy również o wspar-
ciu Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Zanim jednak przejdziemy do dziękczy-
nienia, wróćmy do samych zawodów.

Podobno sukces ma wielu ojców, 
co do Legii trzeba jeszcze wspomnieć 
o matkach ☺ Nad całym przedsięwzię-
ciem pracowało wiele osób, a uwierzcie, 
naprawdę było co robić. Przygotowania 
rozpoczęły się bardzo wcześnie, ale mi-
mo to wzmożona praca trwała do ostat-
nich minut zawodów. Godzina „zero” 
wybiła 11 maja wraz z przyjazdem i za-
kwaterowaniem drużyn.

Najlepsze miało dopiero nastą-
pić. Dzień zawodów Legioniści roz-
poczęli bardzo wcześnie od przygoto-
wania trasy marszobiegu nad Zalewem 
Zemborzyckim.

Po śniadaniu i uroczystej odprawie 23 
drużyny w składzie trzyosobowym wy-
ruszyły na miejsca konkurencji. Zawody 
były dwuetapowe:

I etap to strzelanie sportowe z kbks-u 
i pistoletu pneumatycznego na strzelni-
cy 3. Brygady;

II etap na terenach przy Zalewie 
Zemborzyckim obejmował:

- rzut granatem (punktowana była 
celność)

- obronę przeciwchemiczną
- strzelanie z pistoletu pneumatycz-

nego
- ratownictwo wodne 
- ratownictwo medyczne 
- test zwinności i współdziałania.
Drużyny, według wcześniej wyloso-

wanej kolejności, rozpoczęły swoje zma-
gania. Po zaliczeniu I etapu przewożone 
były nad Zalew, gdzie miały do poko-
nania ok. 7 km marszobiegu na orienta-
cję mając do dyspozycji jedynie mapę i... 
własne zdolności. Cała trasa składała się 
z 6 punktów technicznych, na których 
zespoły wykonywały zadania specjal-
ne oraz 5 punktów kontrolnych biegu 
na orientację. Warto tutaj podkreślić za-
sługi naszych niezmordowanych legio-
nistek, które zamaskowane w krzakach 
czuwały przy punktach kontrolnych.

Dodatkowych emocji – oprócz rywa-
lizacji – dostarczyła nam wizyta Ministra 
Obrony Narodowej Aleksandra Szczygły, 
który wykazał duże zainteresowanie na-
szą działalnością. Nie muszę chyba do-
dawać, jakie poruszenie towarzyszyło tej 
wizycie w całej jednostce i wśród legio-
nistów.

Wróćmy jednak do zawodów. Po wy-
czerpującym i długim marszobiegu dru-
żyny mogły pojechać na KUL, by wy-
słuchać występu Orkiestry Koncertowej 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty stycz-
nego Wojska Polskiego. Pomimo tru-
dów mijającego dnia zgromadzona wi-
downia świetnie się bawiła. Orkiestra, 
chyba ku zdziwieniu większości, za-

prezentowała bardzo przyjemną kom-
pozycję utworów wprawiając wszyst-
kich w dobry humor. Oprócz uczty dla 
uszu na miejscu zakwaterowania czekało 
na wszystkich ognisko, bo tak naprawdę 
– czym byłyby zawody bez ogniska, kieł-
baski i żołnierskich dowcipów?

W ten sposób zaczęliśmy zbliżać się 
do końca. W niedzielę odbyło się uro-
czyste zakończenie Zawodów. Ostatnim 
akcentem były jeszcze pokazy Chorągwi 
Rycerskiej i Legionu Rzymskiego, któ-
re w odpowiednim umundurowaniu 
na chwilę przeniosły nas do swoich epok 
dając próbkę swoich możliwości na po-
lu walki.

Najwyższa pora na przedstawie-
nie zwycięzców Zawodów Cool-Armia 
2007:

I –  3. Brygada Zmechanizowana 
Legionów z Lublina

II –  Wojskowa Akademia 
Techniczna (WAT 2)

III –  Wyższa Szkoła Policyjna 
ze Szczytna (WSPol 2)

Serdecznie gratulujemy zawodnicz-
kom Legii, które zdobyły 5. miejsce 
wyprzedzając wiele drużyn męskich – 
dzięki dziewczyny, jesteście najlepsze!!! 
Oczywiście nie zapominamy o naszej 
drużynie męskiej, która w generalnym 
rankingu zajęła 10. miejsce – dla nas 
i tak jesteście numerem 1 ☺.

Dziękujemy wszystkim za zaangażo-
wanie i trud wniesiony w przygotowania 
i cały przebieg zawodów. Bogaci w ko-
lejne doświadczenia zbieramy siły i po-
mysły na przyszły rok.

Katarzyna Szynkarewicz

Cool-Armia 2007
Ratownictwo wodne
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Na pytanie: jak było na zawodach, nasuwa mi 
się tylko jedna odpowiedź: 

- super, 
- super,
- S U U P E R R R!!! 
Oczywiście z zorganizowaniem takiej imprezy 

wiązało się dużo przygotowań. Niektórzy poświę-
cili cały swój wolny czas i duuużo cierpliwości.

Jeszcze w piątek po południu pogoda zapowia-
dała się całkiem nieciekawie – przez Lublin prze-
szła ogromna ulewa, ale już w dzień zawodów (so-
bota) pogoda od rana dopisywała. Trudnym do-
świadczeniem okazała się dla mnie sobotnia po-
ranna pobudka. Wszystko mnie bolało, a okazało 
się, że trzeba pomóc przy sprzątaniu „toalety” :)

Śniadanie. Uroczyste rozpoczęcie Zawodów i 
jeszcze chwila wytchnienia, nim przyszła kolej na 
start mojej drużyny. Zdążyłyśmy jeszcze porząd-
nie zgłodnieć i pochłonąć całkiem niezłą porcję 
kurczaka ;)

Po drodze na strzelnicę spotkałyśmy samego 
Ministra Obrony Narodowej. To był pierwszy mi-
nister, który miał okazję uścisnąć moją dłoń...

I zaczęło się... Strzelanie poszło całkiem nieźle, 
przejechałyśmy nad Zalew – a tu porządnie zzia-
jane drużyny, które już ukończyły bieg.

Wystartowałyśmy...
Strzelanie do zapadek poszło nam bardzo 

sprawnie. Z rzutem granatem było nie najgorzej. 
Szkoda, że tego samego nie można powiedzieć o 
ratownictwie wodnym. OP-1 [przeciwchemicz-
ny kombinezon ochronny] zakładałyśmy w takim 
tempie, że mało brakowało, a byśmy połamały so-
bie palce. Przy tym strasznie krzyczałam z powo-
du guzików, jakie mi się trafiły (wbrew pozorom 
nie łatwo dać sobie radę z taką ich ilością w tak 
krótkim czasie). Punkt ratownictwa medyczne-
go okazał się niezbyt łatwy, ale jakoś dałyśmy ra-
dę. Bardzo zabawny okazał się punkt techniczny 
z rynienkami i piłeczkami, tzw. test zwinności i 
współdziałania – musiałyśmy wyglądać bardzo za-
bawnie :) Najtrudniejszym punktem kontrolnym 
okazał się znajdujący niedaleko punktu ratownic-
twa medycznego – trochę czasu zajęło nam od-
szukanie go.

Całemu marszobiegowi towarzyszyło wiele 
emocji. Tworzyłyśmy zgraną grupę i wspomagały-
śmy się nawzajem. Jestem zadowolona, że mogłam 
startować właśnie z Kamilą i Ewą.

Kiedy ostatkiem sił wpadłyśmy na metę okaza-
ło się, że mamy całkiem niezły czas. Byłam szczę-
śliwa, że dobiegłyśmy!

Na wieczór zaplanowano koncert. Aż wstyd się 
przyznać, ale myślałam, że występ Orkiestry nie 
bardzo przypadnie mi do gustu. A jednak myliłam 
się :) Naprawdę dobrze się bawiłam!

Ognisko, kiełbaski, kawały, dobre towarzystwo 
i dużo śmiechu – aż miło wspomnieć. I potem tak 
upragniony prysznic.

W niedzielę ciekawy pokaz na Placu Litewskim, 
czyli uroczyste zakończenie Zawodów!

I prawdziwy szok – nie dość, że na 23 druży-
ny byłyśmy aż 5-te, to jeszcze zostałyśmy najlepszą 
drużyną żeńską – puchar, uściski, naprawdę świet-
ne przeżycie (do dziś jestem w szoku ;)

Tylko dlaczego po powrocie do domu, ile razy 
zamknęłam oczy, tyle razy widziałam „facetów w 
mundurach” :D

Joanna Czerwińska

Zapiski Legionistki

Aleksander Szczygło 
Minister Obrony 

Narodowej, Urszula 
Lulkiewicz Sędzia 
Główny zawodów

Ratownictwo 
medyczne
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Tradycja spotykania się studentów 
i pracowników naukowych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II na sympozjach kateche-
tycznych, których organizatorami są stu-
denci kół naukowych obu uniwersyte-
tów, liczy trzydzieści lat.

Katecheza jest integralnie związa-
na z konkretnym środowiskiem, które 
może stanowić jej przedmiot lub pod-
miot. Współcześnie mówi się o środo-
wiskach katechezy oraz o ich roli w ka-
techetycznej posłudze Słowa. W polskiej 
rzeczywistości refleksja nad środowiska-
mi katechezy odnosi się do wydarzeń, 
które miały miejsce w ostatnim czasie, 
a mianowicie powrotu nauczania reli-
gii do szkół w roku 1990 oraz wydania 
w Polsce nowych dokumentów kateche-
tycznych. Właśnie z tego powodu odży-
ło duże zainteresowanie środowiskami 
katechezy, ich kompetencją, zadaniami 
i wzajemną współpracą. 

Mając na uwadze powagę zagadnie-
nia i jego aktualność, temat tegoroczne-
go sympozjum, które odbyło się 9 maja 
na UKSW brzmiał – Katecheta w służ-
bie paraf ii i szkole. Pierwszy referat – 
Katecheta w służbie szkole został wygło-
szony przez ks. mgr. Radosława Mazura 
(studenta II roku katechetyki UKSW). 
Prelegent przypomniał sytuację sprzed 
siedemnastu lat, kiedy postulat powro-
tu nauki religii do polskiej szkoły jako 
przedmiotu szkolnego wzbudził uzna-
nie u większości społeczeństwa pol-
skiego. Spotkał się z akceptacją rodzi-
ców dzieci i młodzieży. Sondaże opi-
nii publicznej wykazywały, że aż 73% 
badanych opowiedziało się za naucza-
niem religii w szkole. Nauczanie religii 
w szkole pod wieloma względami przy-
czyniło się do podniesienia jej pozio-
mu, szczególnie od strony dydaktycznej. 
Były też oczywiście pewne słabe strony 
tej nowej sytuacji, które wynikały szcze-
gólnie z oderwania nauczania religijnego 
od konkretnych wspólnot kościelnych. 
To doprowadziło do osłabienia więzi ka-
techizowanych ze środowiskiem para-

fialnym czy też osłabienia ich uczestnic-
twa w życiu sakramentalnym. 

W nowej sytuacji znalazł się kateche-
ta, musiał sprostać oczekiwaniom szkoły, 
uczniów i rodziców. Ta służba kateche-
ty na rzecz szkoły wynikała z jego po-
wołania, misji, posłania przez Kościół. 
Oczekuje się od niego odpowiedzialno-
ści, odpowiedniego stylu życia, świadec-
twa, współpracy z gronem pedagogicz-
nym i rodzicami, pomocy w pokonywa-
niu barier. Nauczanie religii ma umoc-
nić i pogłębić wiarę, ale jest to możliwe 
wówczas, gdy katecheta będzie auten-
tycznym świadkiem Tego, Którego gło-
si! Dobry katecheta powinien odznaczać 
się gruntowną wiedzą, odpowiednim 
doborem metod i pomocy katechetycz-
nych, umiejętnością porozumiewania się, 
dobrą obserwacją, zdolnością nawiązy-
wania kontaktów, autorytetem, taktem 
pedagogicznym, a także poczuciem hu-
moru. Jak każdy nauczyciel w dzisiej-
szej szkole zobowiązany jest on także 
do rozwoju zawodowego, co wiąże się 
z ogromną ilością dokumentacji ukazu-
jącej jego pracę. 

W kolejnym referacie nt.: Katecheta 
w służbie parafii ks. mgr Marcin Wojtasik 
(student I roku katechetyki KUL) przy-
bliżył na czym polega służba kateche-
ty na rzecz parafii. Zwrócił on szczegól-
ną uwagę na dojrzałość osobową oraz 
ugruntowaną wiarę nauczyciela religii, 
a także na jego nieustanną formację. 
Mówił o kształtowaniu świadomości re-
ligijnej, o pełnym empatii „wchodzeniu” 
w ludzkie problemy, o wielopłaszczyz-
nowej pomocy. Zasugerował, że spo-
tkania katechetyczne powinny zmierzać 
w kierunku celebracji, aby pomagały jak 
najpełniej i jak najpiękniej przeżywać 
prawdy wiary.

Punktem centralnym katechetycznych 
poszukiwań była Eucharystia sprawowa-
na w pokamedulskim kościele, podczas 
której homilię wygłosił o. mgr lic. Jan 
Janus OFM Conv z KUL-u. Uczestnicy 
sympozjum wsłuchując się w sło-
wa Ewangelii św. Jana: „Jeżeli we Mnie 
trwać będziecie, a słowa moje w was, po-
proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 

spełni” mogli raz jeszcze uświadomić so-
bie jak wielkie znaczenie dla każdego 
człowieka, a dla katechety w szczegól-
ności ma trwanie przy Chrystusie. Ma 
on pomagać Jezusowi Chrystusowi pro-
wadzić uczniów do zjednoczenia z Nim, 
uczyć zawierzenia Jego Słowu, świad-
czyć o Jego dobroci i bezgranicznej mi-
łości.

Kolejnym miejscem, jakie od-
wiedzili uczestnicy sympozjum by-
ło muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki mieszczące się przy koście-
le św. Stanisława Kostki. Tam raz jesz-
cze można było przypomnieć sobie oso-
bę i dzieło ks. Jerzego. Jego wielką mi-
łość Boga, prawdy, Ojczyzny i jego bez-
graniczne oddanie człowiekowi. 

Ostatnim punktem spotkania kate-
chetyków była dyskusja panelowa, której 
celem była wymiana cennych doświad-
czeń na temat służby katechety zarówno 
w parafii jak i w szkole. Panel poprowa-
dziła mgr Aneta Rayzacher (studentka 
I roku katechetyki UKSW). W dyskusji 
udział wzięli: mgr Gabriela Jędrys oraz ks. 
mgr Robert Strus z KUL-u oraz przed-
stawiciele UKSW – mgr Małgorzata 
Laszecka i mgr Agnieszka Wyszyńska. 
Wszyscy uczestnicy Sympozjum byli 
zgodni co do tego, iż rola jaką odgrywa 
katecheta zarówno w szkole, jak i w pa-
rafii jest niezmiernie ważna. Ta służba 
wpływa na niego samego, grono peda-
gogiczne, a także uczniów, rodziców 
i członków parafii.

Małgorzata Kobiałka

XXXIV Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW

Katecheta w służbie 
parafii i szkole
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W dniach 11 i 12 maja 2007 r. 
odbyła się, po raz pierwszy 
w Lublinie, V Krajowa 
Konferencja Adeptów 
Fizjologii Układu 
Pokarmowego (V KKAFUP). 
Obrady miały miejsce 
w Centrum Kongresowym 
Akademii Rolniczej.

Konferencja zorganizowana zosta-
ła przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Akademię Rolniczą 
w Lublinie i Akademię Medyczną 
w Lublinie oraz przez Towarzystwa 
Naukowe: Lubelski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Fizjologicznego i Lubelski 
Oddział Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologicznego. Współpraca 
międzyuczelniana jest bardzo istot-
nym czynnikiem w powodzeniu takich 
przedsięwzięć jak organizacja krajowej 
czy międzynarodowej konferencji. Poza 
tym, w mieście takim jak Lublin, gdzie 
istnieje wiele ośrodków naukowych, 

jest nawet wskazana, ze względu na za-
angażowanie większej liczby uczestni-
ków, co daje dobre wyniki. Dowiodła te-
go chociażby frekwencja na V KKAFUP 
– w konferencji uczestniczyło około 100 
osób.

Pierwsza Konferencja Adeptów 
Fizjologii odbyła się wiosną 2003 r. 
w Warszawie z inicjatywy prof. Romualda 
Zabielskiego i prof. Jolanty Jaworek, 
a jej organizatorami byli dr Joanna 
Bonior (Katedra Fizjologii Wydziału 
Lekarskiego Collegium Medicum UJ) 
i dr Daniel Laubitz (Instytut Fizjologii 
i Żywienia Zwierząt PAN). Celem kon-
ferencji było spotkanie młodych pracow-
ników nauki z różnych ośrodków krajo-
wych oraz prezentacja i dyskusja wyni-
ków badań wykonanych w ramach prac 
magisterskich lub doktorskich. Cały 
ciężar organizacji spotkania, włącznie 
ze zgromadzeniem środków i publika-
cją materiałów konferencyjnych, spo-
czywał na barkach młodych organiza-
torów. Dzięki temu organizatorzy zdo-
byli doświadczenie w przygotowaniu 
tego typu imprez. Konferencja ta roz-
poczęła cały cykl, gdyż już w następ-
nym roku adeptów fizjologii gościła 
Katedra Fizjologii CM UJ. Spotkanie 
to pamiętamy dzięki licznej, niemal 
100-osobowej frekwencji oraz wspania-
łej atmosferze naukowej i towarzyskiej 
Krakowa. Nie mniej ciepło wspomina-
my kolejne spotkania na Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi (2005) i w Szpitalu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Warszawie (2006). 
Z czasem oryginalna nazwa spotkania 
rozwinęła się – do „Krajowej Konferencji 
Adeptów Fizjologii” dodano „Układu 
Pokarmowego”.

Ideą przyświecającą rozpoczęciu ta-
kich cyklicznych spotkań było umoż-
liwienie adeptom fizjologii prezentacji 
wyników swoich badań przed szerszą 
publicznością. Istotnym celem konfe-
rencji jest też szeroko pojęte kształce-
nie i nabieranie doświadczenia, aby 
nie tak jak pisał K. I. Gałczyński „…
to prawda, że mi wiele godzin przepa-
dło, ale to nic, ja gram na mocnych stru-
nach…”, ale by pomóc struny te żwa-
wo dostroić i bawić się pięknem bardziej 
muzyki, niż instrumentu strojeniem. 

Konferencja została obję-
ta Patronatem Honorowym: Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego 
– prof. Stanisława Konturka, Rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II – ks. prof. Stanisława Wilka, 
Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie 
– prof. Zdzisława Targońskiego, Rektora 
Akademii Medycznej w Lublinie – prof. 
Andrzeja Książka oraz Koordynatora 
Międzynarodowej Sieci Naukowej – 
prof. Teresy Żebrowskiej, co świadczy 
o uznaniu rangi konferencji przez wła-
dze lubelskich uczelni wyższych.

W skład Rady Naukowej Konferencji 
weszli wybitni specjaliści z dziedziny na-
uk fizjologicznych, a przewodniczącym 
Rady był prof. Romuald Zabielski. 

Na V KKAFUP wygłoszono 9 wy-
kładów, 22 adeptów zaprezentowa-
ło swoje prace w formie multimedial-
nej. W sesji plakatowej przedstawiono 
32 postery.

Tradycją konferencji stało się przy-
znawanie wyróżnień za najlepszą pre-
zentację wyników, zarówno w formie 
prezentacji, jak i posterów. Komisja 
Konferencji w składzie: prof. Romuald 
Zabielski (SGGW, Warszawa), prof. 
Krystyna Lupa (AM, Lublin) i prof. 
Krzysztof Celiński (AM, Lublin) wy-
różniła 10 prac, których autorzy otrzy-
mali szansę opublikowania swoich wy-
ników w formie oryginalnych artykułów 
w Journal of Physiology and Pharmacology 
– najlepszym polskim czasopiśmie fizjo-
logicznym.

O uczestnikach konferen-
cji nie zapomnieli także goście, któ-
rzy nie mogli przybyć na konferencję 
osobiście – Przewodniczący Wydziału 
Nauk Medycznych PAN – prof. 
Wojciech Kostowski, Przewodniczący 
Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych 
i Weterynaryjnych PAN – prof. Andrzej 
Grzywacz i prof. Teresa Żebrowska – 
Koordynator Międzynarodowej Sieci 
Naukowej. Uczestnicy otrzymali od nich 
życzenia owocnych obrad.

Dzięki uprzejmości Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego 
(PTE) prof. Stanisława Konturka, część 
prac (łącznie z wyróżnionymi) zosta-
nie opublikowana w formie artykułów 
w oficjalnym czasopiśmie PTF: Journal 

Adepci i Profesorowie 
– mityng wiedzy w Lublinie

Prof. Romuald Zabielski (SGGW, Warszawa)
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of Physiology and Pharmacology, które 
ma najwyższy IF spośród naukowych 
czasopism traktujących o tej tematyce 
w Europie Środkowej.

V KKAFUP została rozpoczęta wy-
kładem prof. S. Konturka (CM UJ, 
Kraków) na temat biologicznej aktyw-
ności melatoniny. Badania nad melato-
niną są o tyle istotne, że przypisuje się 
jej właściwości antyoksydacyjne – odpo-
wiada za „zmiatanie” wolnych rodników, 
a także reguluje zasypianie, odgrywając 
rolę w wewnętrznej synchronizacji cyklu 
dobowego oraz zegara biologicznego.

Prof. Tomasz Brzozowski (CM UJ, 
Kraków) wygłosił wykład na temat 
wpływu niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych na przewód pokarmowy, 
czyli grupie leków ogólnie dostępnych 
i stosowanych. Leki te, do których należy 
np. aspiryna, wywierają działanie prze-
ciwzapalne, przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe. Środki wchodzące w skład 
aspiryny były stosowane już przez Indian 
przy różnorodnych dolegliwościach, jed-
nak warto zdawać sobie sprawę, że zbyt 
częste używanie może uszkadzać błonę 
śluzową żołądka, czyli co za dużo to nie-
zdrowo – prosta maksyma sprawdzająca 
się także w tym wypadku. Bardzo cie-
kawe wykłady przedstawili także prof. 
Artur Dembiński (CM UJ, Kraków), 
prof. Krzysztof Nowak (AR, Poznań), 
prof. Barbara Tudek (IBB, PAN, 
Warszawa) i prof. Krzysztof Romański 
(UP, Wrocław). Adepci nauk fizjologicz-
nych prezentowali prace w 4 sesjach te-
matycznych. W I sesji dotyczącej fizjolo-
gii i fizjopatologii jelita cienkiego przed-
stawiono początkowe prace, które w za-
łożeniu mają prowadzić do stworzenia 
modelu doświadczalnego z wyizolowa-
nych wycinków jelita szczura (naukowcy 
z SGGW, Warszawa). Problem bardzo 
ciekawy i niezwykle trudny pod wzglę-
dem technicznym, jednak gra „jest warta 
świeczki”, gdyż możemy otrzymać mo-
del doświadczalny najbardziej zbliżony 
do rzeczywistości. Inne prace skupiały 
się na wpływie czynników bioaktywnych 
na przyspieszenie rozwoju błony śluzo-
wej jelita cienkiego (SGGW, AR Lublin, 
Kraków). Oryginalna praca z zastosowa-
niem skaningowej mikroskopii elektro-
nowej przy badaniu struktury jelita cien-
kiego młodych zwierząt została przy-
gotowana przez młodych naukowców 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Dyskusja prac na konfe-
rencjach adeptów jest tradycyjnie bar-
dzo merytoryczna i wnikliwa. Pomimo, 
że prace prezentowane są przez mło-
dych naukowców, poddawane są życzli-
wej, ale i surowej ocenie fizjologów bio-
rących udział w konferencji, zarówno 
pod względem ich wartości naukowej 

(temat), jak i formy, w jakiej przedsta-
wione zostały wyniki. Autorami pytań 
byli zwłaszcza prof. Romuald Zabielski, 
prof. Artur Orzechowski (SGGW), prof. 
Barbara Tudek i dr Michał Godlewski 
(SGGW). Taka forma życzliwej oceny 
jest bardzo potrzebna młodym pracow-
nikom nauki dlatego, że ucząc się na błę-
dach doskonalą swoją sztukę prezenta-
cji, przyswajając sobie zasady naukowe-
go „savoir vivre’u”. W II sesji dotyczącej 
wpływu uszkodzenia trzustki u młodych 
zwierząt na jej funkcje w późniejszym 
okresie prym wiedli naukowcy z CM 
UJ z Krakowa, którzy zajmują się wła-
śnie tą tematyką. Tematyka „trzustko-
wa” jest także opracowywana przez na-
ukowców z AR w Lublinie, którzy cie-
kawie zaprezentowali wyniki swoich ba-
dań. W III sesji została zaprezentowana 
interesująca praca młodych naukowców 
z Instytutu PAN w Jabłonnej na temat 
adherencji bakterii do komórek Caco-
2 (doświadczalna linia komórek nabłon-
ka okrężnicy), ciekawie wypadł ośrodek 
gdański z badaniami na temat roli jądra 
półleżącego w regulacji pobierania po-
karmu. IV sesja rozpoczęła się wykła-
dem prof. Wiesława Pawlika (CM UJ, 
Kraków). Kierownik Katedry Fizjologii 
CM UJ w ciekawy i przystępny spo-
sób przedstawił szereg skomplikowa-
nych mechanizmów, które regulują krą-
żenie trzewiowe krwi. Wykłady z za-
kresu najnowszych stosowanych metod 
diagnostyki przewodu pokarmowe-
go zaprezentowali profesorowie z AM 
w Lublinie: Krzysztof Celiński i Halina 
Cichoż-Lach, którzy w czytelny i obra-
zowy sposób przedstawili obecnie stoso-

wane sposoby obrazowania i oceniania 
schorzeń układu pokarmowego.

W sesjach plakatowych tematy-
ka badawcza była bardzo zróżnicowa-
na. Prezentacje posterowe na konferencji 
adeptów traktowane są zawsze jako in-
tegralna część konferencji. Każda z osób 
prezentujących swe wyniki przedstawia-
ła swój poster i odpowiadała na pyta-
nia komisji i uczestników. Sesje plaka-
towe są bardzo udanym pomysłem, po-
nieważ umożliwiają prezentację większej 
liczbie prelegentów, pozwalając jedno-
cześnie na dyskusję pomiędzy uczestni-
kami zainteresowanymi tą właśnie kon-
kretną tematyką.

Prof. S. Konturek odznaczył Medalem 
Pionierów organizatorów konferen-
cji: przewodniczącego mgr. Tomasza 
Skrzypka (KUL, Lublin), członka ko-
mitetu organizacyjnego konferencji dr. 
Jose Luis Valverde Piedra (AR, Lublin) 
oraz członka Rady Naukowej konferen-
cji prof. Krzysztofa Celińskiego (AM, 
Lublin). Medal ten, upamiętnia 150. 
rocznicę powstania krakowskiej uni-
wersyteckiej fizjologii, a przyznany zo-
stał za prowadzenie badań w zakresie 
przewodu pokarmowego oraz promocję 
działalności młodych adeptów fizjologii 
układu pokarmowego.

Konferencja spełniła oczekiwania 
uczestników i organizatorów. Następna 
będzie miała miejsce w Poznaniu.

Na stronie konferencji zostanie 
umieszczona galeria zdjęć, zaprasza-
my do odwiedzenia: www.eko.lublin.pl/
adept

Tomasz Skrzypek
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Kalendarium
2 kwietnia

w drugą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II w kościele akade-

mickim KUL została odprawiona msza święta, której przewodniczył oraz 

homilię wygłosił ks. bp Mieczysław Cisło.

3 kwietnia
Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II zaprosił na referat i dyskusję nt. Ethicae loci naturales. 

Wybrane uwagi i refleksje metaetyczne. Wprowadzenie do dyskusji wy-

głosił dr Stanisław Majdański.

9 kwietnia
w Poniedziałek Wielkanocny ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL odpra-

wił mszę św. w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Msza była transmi-

towana przez I program Polskiego Radia. Oprawę muzyczną zapewnił 

Chór KUL.

12 kwietnia
odbyły się Dni Pedagogiczne nt. Pedagog – filozofia i kultura życia 
zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Pedagogiki oraz Katedrę 

Pedagogiki Społecznej przy Instytucie Pedagogiki KUL.

13 kwietnia
odbyła się konferencja Czy istnieje kryzys młodego pokolenia? 

Problemy – metody – perspektywy zorganizowana przez Koło 

Naukowe Studentów MISH KUL, Koło Studentów Filozofii KUL, Wyższą 

Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM w Warszawie oraz 

Samorząd MISH UW.

15 kwietnia
Wydawnictwo KUL zostało laureatem przyznawanej przez Stowarzy-

szenie Wydawców Katolickich nagrody FENIKS 2007 w kategorii nauki 

kościelne za książkę Socjologia moralności autorstwa ks. prof. Janusza 

Mariańskiego, porządkującą naszą wiedzę o tym, jak żyć po ludzku 

na początku XXI wieku.

16 kwietnia
Duszpasterstwo Akademickie KUL było organizatorem czwartej stacji 

Apelu Papieskiego, w ramach przygotowań do 20. rocznicy pobytu 

Jana Pawła II w Lublinie. Uroczystej Eucharystii w kościele akademickim 

przewodniczył bp Zygmunt Zimowski, ordynariusz radomski, wieloletni 

współpracownik Jana Pawła II i obecnego Papieża – Benedykta XVI.

Katedra Teologii Życia zorganizowała interdyscyplinarną sesję nauko-

wą poświęconą depresji oraz chorobie afektywnej dwubiegunowej 

Jeśli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka 

to ciemność. Zagadnienia związane z tymi schorzeniami były przed-

stawione z punktu widzenia medycyny, psychologii, prawa oraz teologii 

moralnej.

Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II zorganizował dyskusję nt. Antropologiczne 

implikacje normatywnej mocy prawdy. Wprowadzenie do dyskusji wygło-

sił ks. dr Jarosław Merecki (Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem 

i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie).

16-17 kwietnia
odbyła się konferencja Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzec-

zpospolita? zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Admini-

stracji KUL i Niezależne Zrzeszenie Studentów.

16-18 kwietnia
dr Günter W. Dill wygłosił wykłady gościnne na zaproszenie Fundacji 

Rozwoju KUL oraz Fundacji Konrada Adenauera.

16-19 kwietnia
Koło Studentów Socjologii oraz Samorząd Studentów Instytutu Socjo-

logii KUL zorganizowali XXXVI Dni Społeczne nt. Polska – na co nas 

jeszcze stać?
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17-18 kwietnia
odbyło się seminarium Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX w. 

w świetle teorii sztuki i estetyki zorganizowane przez Katedrę Teorii 

Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, Katedrę Historii Sztuki Nowo-

czesnej oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki o. Lublin.

18 kwietnia
Specjalizacja Teologii Pastoralnej KUL zorganizowała sympozjum Udział 

katolików w życiu publicznym. Pastoralne wyzwania wobec Kościoła 

w Polsce, któremu towarzyszyło wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu 

Profesorowi Ryszardowi Kamińskiemu z okazji 65. urodzin.

Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrze-

ścijańskiej, Universidad Abat Oliba – CEU (Hiszpania) i Gilson Society 

(USA) zorganizowali VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość 

Cywilizacji Zachodu na temat: Ewolucjonizm czy kreacjonizm.

19 kwietnia
odbyło się sympozjum Kultura i sztuka Estonii. Gośćmi sympozjum 

byli Ants Frosch, Ambasador Estonii w Warszawie oraz prof. Raimo Pullat 

(Estonia), doktor honoris causa KUL.

odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Profilakty-

ka, resocjalizacja i rewalidacja – pomocą rodzinie zorganizowana 

przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji 

oraz Katedrę Pedagogiki Specjalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk 

o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Celem konferencji było przedsta-

wienie i omówienie wyników badań naukowych dotyczących interdyscy-

plinarnych aspektów problematyki wychowania dzieci w rodzinie oraz 

instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicz-

nych zorganizowała spotkanie z Paolo Iannone, Członkiem Zarządu 

Banku Pekao SA, odpowiadającym za produkty bankowe i sprzedaż.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Nauko-

wego KUL była gospodarzem posiedzenia naukowego z referatem dr. 

Wojciecha Bejdy (UMCS) nt. Przedchrześcijański antysemityzm 

na przykładzie Aleksandrii.

19-20 kwietnia
odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kształto-

wanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-

ukraińskim. Patronat nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.

Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL zorganizował 

II edycję Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego dla szkół 

ponadgimnazjalnych z regionu lubelskiego. Konkurs był zorga-

nizowany we współpracy z „Instytutem na rzecz Państwa Prawa” oraz 

Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i polegał na odegraniu 

przez uczniów szkół średnich pokazowego procesu w języku angielskim 

w sprawie Leszka Leszcza, oskarżonego o rozpowszechnianie cudzych 

utworów bez zgody autora (State of Washington vs. Leszek Leszcz).

20 kwietnia
Katedra Etyki KUL zorganizowała konferencję Racjonalność w etyce. 

Błąd a prawość sumienia. Spotkanie, w którym wykłady wygłosili 

o. prof. Edward Kaczyński oraz ks. prof. Zdzisław Chlewiński, stanowiło 

kontynuację sesji zeszłorocznej „Racjonalność w etyce. Normatywna 

moc prawdy”.

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zorganizował Ogólno-

polskie Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z Filozofii Przyrody 

i Nauk Przyrodniczych, na którym wykład pt. Czy uczeni aleksandryj-

scy byli naukowcami? wygłosił prof. Wojciech Sady. 

Kalendarium
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21 kwietnia
odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Siostrze Pro-

fesor Urszuli Borkowskiej OSU. W 2005 roku Siostra Profesor Urszula 

Borkowska obchodziła swoje siedemdziesiąte urodziny, czterdziestole-

cie pracy naukowej i pięćdziesięciolecie ślubów zakonnych. Chcąc uczcić 

ten Jubileusz grupa uczniów i przyjaciół Siostry Profesor przygotowała 

Księgę Jubileuszową pt. Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów 

kultury i społeczeństwa. Na Księgę składa się 70 artykułów napisanych 

przez historyków reprezentujących niemal wszystkie środowiska aka-

demickie w Polsce (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, 

Lublin, Poznań, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Wrocław, Warszawa). W Księ-

dze znalazły się także teksty zaprzyjaźnionych z Jubilatką naukowców 

z Niemiec (Berlin, Marburg), Wielkiej Brytanii (Oksford, Londyn), Holan-

dii (Utrecht), Czech (Praga) i Węgier (Budapeszt).

23 kwietnia
Koło Naukowe Studentów Ekonomii KUL było organizatorem XVII 

Tygodnia Ekonomicznego nt. Zostań managerem. W konferencji 

udział wzięli znani eksperci ze świata polityki i biznesu oraz osoby 

zajmujące się w profesjonalny sposób zarządzaniem.

Instytut Historii zorganizował wykład prof. Brendy Bolton (University of 

London) nt. Innocent III: A Medieval Pope at Work in Rome. Prof. Brenda 

Bolton specjalizuje się w historii papiestwa i dziejach ruchów religijnych 

w XII-XIII wieku, od roku 1985 pełni funkcję Sekretarza Generalnego 

Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC).

23-28 kwietnia
Katedra Filozofii Kultury zaprosiła na Wykłady im. O. Jacka Woro-

nieckiego OP. Prof. Peter A. Redpath (St. John’s University, New 

York) wygłosił serię wykładów pt. Cicero: «De amicitia» (On Friendship) 

– lecture and commentary.

24-26 kwietnia
Koło Naukowe Studentów Psychologii we współpracy z Katedrą 

Osobowości KUL zorganizowało XIV Ogólnopolską Konferencję 

Psychologiczną – Aktualia 2007. Tematem wiodącym tegorocznej 

konferencji była Samoświadomość.

25 kwietnia 
odbyło się spotkanie z Pawłem Huelle, autorem powieści „Ostatnia Wie-

czerza” i dyskusja panelowa „Ostatnia Wieczerza”: tajemnica obecności, 

obecność tajemnicy. Spotkanie zorganizowali: Instytut Filologii Polskiej 

KUL, Wydawnictwo Znak i Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN.

Koło Naukowe Studentów Ekonomii było gospodarzem panelu dysku-

syjnego nt. Prezentacja wybranych dróg managerskich. Zaprosze-

ni młodzi managerowie, kierownicy i dyrektorzy opowiedzieli o swoich 

biznesowych doświadczeniach, podpowiedzieli jakie cechy powinien 

posiadać manager, jak należy szukać możliwości i wykorzystywać 

pojawiające się szanse by zostać skutecznym managerem. 

25-26 kwietnia
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowało sesję na-

ukową w ramach obchodów 690. rocznicy lokacji Lublina Lublin 

i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków.

27 kwietnia
odbyło się spotkanie studentów oraz pracowników naukowych ochrony 

środowiska z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska – dr. inż. 

Markiem Haliniakiem.

Katedra Historii i Kultury Języka Hiszpańskiego KUL, Instytut Hiszpań-

sko-Polski w Lublinie, Koło Naukowe Studentów Historii KUL oraz Biuro 

Współpracy z Zagranicą KUL zorganizowali sympozjum pt. Gabriela 

Mistral i jej Chile. Okazją do przypomnienia postaci wybitnej poetki 

chilijskiej, noblistki, jest przypadająca w bieżącym roku 50. rocznica 

jej śmierci. Gośćmi honorowymi sympozjum byli: Ambasador Repu-

bliki Chile w Polsce José Manuel Ovalle Bravo oraz Wojewoda Lubelski 

Wojciech Żukowski.

Instytut Nauk Biblijnych KUL zorganizował sympozjum Biblijne inspi-

racje encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”.

28 kwietnia
Katedra Dramatu i Teatru w ramach cyklu: Dramat i teatr XX wieku 

zorganizowała sesję pt. Z problemów dramatu i teatru religijnego 

w Polsce w XX wieku.

29 kwietnia
w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL (Rynek 8) otwarta została wysta-

wa malarstwa Beaty Ewy Białeckiej, absolwentki Wydziału Malarstwa 

Sztalugowego ASP w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskie-

go i prof. Zbyluta Grzywacza.

8 maja 
miał miejsce uroczysty koncert w wykonaniu Chóru i Orkiestry KUL 

w dniu świętego Stanisława Biskupa, Patrona Polski, dla uczczenia 20. 

rocznicy wizyty w KUL Ojca Świętego Jana Pawła II. W programie zna-

lazły się dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta: Koncert fortepianowy 

F-dur (KV 459), Sonata kościelna (KV 329), Msza C-dur „Koronacyjna” 

(KV 317).

9 maja
Katedra Ochrony Środowiska przy współpracy z Ruchem Ekologicznym 

św. Franciszka z Asyżu zorganizowała prelekcję filmu dr. Igora Bysz-

niowa pt. Czarnobylskie dżungle oraz prezentację Przyroda Białorusi 

autorstwa Andreja Abramčuka.
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9-10 maja
Katedra Politologii KUL we współpracy z Narodowym Uniwersytetem 

im. Iwana Franki we Lwowie zorganizowali VIII Międzynarodową Konfe-

rencję Naukową Bezpieczeństwo europejskie: UE – NATO – Polska 

– Ukraina. Uczestnicy konferencji poruszali m.in. problematykę relacji UE 

- NATO, tarczy antyrakietowej, bezpieczeństwa energetycznego.

Katedra Filologii Celtyckiej była gospodarzem Dni Walijskich. Gościem 

specjalnym była walijska pisarka Angharad Tomos, która mówiła o sytuacji 

języka walijskiego i roli pisarzy tworzących w tym języku. Oprócz dwóch 

spotkań z pisarką odbyły się też wykłady, quiz sprawdzający wiedzę o Wa-

lii oraz krótki kurs języka walijskiego.

10 maja
studenci filozofii KUL przedstawili Eutrapelia 2007 – w tym roku tema-

tem przewodnim była komercjalizacja.

10-12 maja
Biblioteka Uniwersytecka KUL zorganizowała Majowy Kiermasz Książki.

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej KUL z okazji 30-lecia zorganizował Dni 

Języka Niderlandzkiego. W ramach Dni odbyła się sesja naukowa 

– rozmawiano m.in. o relacjach pomiędzy językami: niderlandzkim, 

angielskim i niemieckim; spotkania z firmami z Belgii, Holandii oraz 

Polski. Organizatorzy chcieli też przybliżyć sztukę i kulturę Niderlandów 

– pokazano niderlandzkie filmy, odbyło się spotkanie autorskie z Janem 

Terlouwem oraz przedstawiona została sztuka teatralna „Dzieci Medei” 

z udziałem flamandzkich aktorów oraz polskich studentów.

11-12 maja
odbyła się V Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii Układu Po-

karmowego. Młodzi pracownicy zaprezentowali swój dorobek oraz 

wysłuchali referatów wybitnych specjalistów na temat najbardziej aktu-

alnych badań w zakresie fizjologii układu pokarmowego. Współorganiza-

torem konferencji było Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Katedry 

Zoologii i Ekologii Bezkręgowców.

Instytut Filologii Romańskiej, Katedra Historii i Kultury Krajów Języka 

Hiszpańskiego wraz z Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie zor-

ganizowały doroczne spotkanie w ramach Encuentros con la cultura 

española. Na całość złożył się cykl wykładów oraz degustacja kuchni 

hiszpańskiej. W ramach spotkania wykłady wygłosił ks. dr Javier Velasco.

12 maja
Teatr ITP. spektaklem Szklana menażeria Tennessee Williamsa zainau-

gurował nowy typ swojej działalności, tzw. Scenę Edukacyjną Teatru 

ITP. Składać się na nią będą małe przedstawienia klasycznych dramatów 

przygotowywane i realizowane przez aktorów z ITP. Ma to być tzw. mała 

scena teatru, gdzie w przyszłości mogłoby się znaleźć miejsce na różne 

teatralne eksperymenty. W spektaklu wystąpili: Agnieszka Baczewska, 

Joanna Kossewska, Tomasz Ducin, Marcin Kuśmierz. Reżyseria i opieka 

nad projektem: ks. Mariusz Lach sdb.

12-13 maja
Legia Akademicka KUL przy współpracy z 3. Brygadą Zmechanizowaną 

Legionów im. Romualda Traugutta zorganizowała Zawody Sportowo-Ob-

ronne Młodzieży Akademickiej Lubelszczyzny i Podlasia oraz Wojska Pol-

skiego COOL-ARMIA’2007. Specjalnym punktem programu był występ 

Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego, a honorowym gościem zawodów – Minister Obrony Narodowej 

Aleksander Szczygło.

13-15 maja
Katedry: Prawa Rzymskiego KUL, Prawa Rzymskiego UMCS oraz Historii 

Starożytnej UMCS zorganizowały konferencję naukową poświęconą ochro-

nie interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu.

14-16 maja
Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych 

we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Papieża Jana 

Pawła II w Białej Podlaskiej zorganizowała VIII Międzynarodową Konfe-

rencję Naukową Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo 

obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Udział w niej 

wzięło ponad 150 naukowców z 10 krajów.

14-18 maja
Agencja Fotograficzna TERRA była gospodarzem cyklu wykładów i warsz-

tatów poświęconych fotografii.

odbyły się KULturalia 2007. W tym roku zaproszeni zostali m.in: Krzysztof 

Kiljański, zespół Masala, Symphony, Happysad, Kabaret Moralnego Niepo-

koju, Grupa MoCarta.

14-19 maja
Katedra Metodologii Nauk na VI edycję Wykładów im. Księdza Stani-

sława Kamińskiego zaprosiła prof. Susan Haack (University of Miami, 

USA).

15 maja
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zaprosił z wykładem 

pt. Biological Systems, Integrating Information and Entropic Fluxes prof. 

Gennaro Auletta.

16 maja
Katedra Prawa Kanonizacyjnego zorganizowała wykład otwarty Święty 

Frei Galvao – pierwszy kanonizowany urodzony w Brazylii. Na przykładzie 

świętego kanonizowanego 11 maja 2007 r. przedstawione zostały proce-

dury kanonizacyjne.

po raz pierwszy na terenie Uniwersytetu obchodzony był Ogólnopolski 

Dzień Ziemi, pod hasłem Ziemia Odzyskana, zorganizowany przez Koło 

Naukowe Studentów Ochrony Środowiska, Katedrę Ochrony Środowiska i 

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie.

17 maja
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego 

KUL zorganizowała posiedzenie naukowe z referatem dr. Ireneusza Mi-

lewskiego (Gdańsk, UG) nt. Biskupi i ich dzieci we wschodnich prowincjach 

Cesarstwa w IV i V wieku.

17-18 maja
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sytuacja rodziny 

we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środ-

kowowschodniej. W konferencji udział wzięła wiceminister Pracy i Poli-



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 3 (107) maj-czerwiec 2007

25
Ak

tu
al

no
śc

i

tyki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska. Była to kolejna konferencja 

w ramach projektu Współpraca uniwersytetów wspierająca roz-

wój regionów – lubelskiego i lwowskiego.

18 maja
odbyło się Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Na-

ukowe z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na którym 

wykład pt. Ontologia procesu przyspieszania elektronu wobec trudności 

szczególnej teorii względności z towarzyszącym elektronowi promienio-

waniem rozproszonym wygłosił ks. dr Jarosław Kukowski. Organizato-

rem był Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.

w 87. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz w 20. rocznicę 

papieskiego przesłania do świata nauki wygłoszonego na KUL, Instytut 

Jana Pawła II zorganizował sesję Uniwersytet wobec wyzwań 

współczesności z udziałem m.in. Rocco Buttiglione z Włoch (doktora 

honoris causa KUL).

miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji, w trakcie którego wręczono Medale 

za zasługi dla KUL: prof. Wiesławowi Chrzanowskiemu, ks. 

prof. Henrykowi Misztalowi, prof. Adamowi Strzemboszowi, 

ks. prof. Marianowi Stasiakowi oraz Księgi Jubileuszowej His-
toria magistra vitae prof. Jerzemu Fladze. Jest to dowód uznania 

i wdzięczności za wieloletnią i pełną oddania pracę naszych Profesorów 

na rzecz rozwoju Uniwersytetu.

18-20 maja
Duszpasterstwo Akademickie było gospodarzem XIV Dni bł. Piotra 

Jerzego Frassatiego. W ramach Dni odbył się piknik dla dzieci 

– podopiecznych Stowarzyszenia Frassatianum.

19-20 maja
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji była gospodarzem sympozjum 

Bliżej emocji II.

21 maja
Katedra Biologii Molekularnej zorganizowała spotkanie z prof. Pilar 

Martin-Duque z Uniwersytetu Francisco de Vitoria w Madrycie.

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Instytut Fi-

lologii Romańskiej, Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie oraz Koło 

Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowali Dzień Kompo-

stelański.

21-24 maja
Instytut Teologii Dogmatycznej zorganizował IV Wykłady otwarte 

z pneumatologii: Credo in Spiritum Vivificantem – Myśl twórców 

katolickiej pneumatologii XX wieku.

22 maja
odbyła się debata poświęcona problematyce transplantacji: etyki, 

norm prawnych, sytuacji w szpitalach oraz kampanii reklamowej słu-

żącej zwiększeniu świadomości na temat transplantacji. Od 21 do 28 

maja oglądać można było prace studentów Szkoły Mistrzów Reklamy 

oraz Minneapolis College of Art and Design. Organizatorzy: Parlament 

Studentów KUL, NZS UMCS, Szkoła Mistrzów Reklamy przy WSPiZ im. 

Leona Koźmińskiego w Warszawie.

23 maja 
Instytut Psychologii KUL oraz Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowisko-

wej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprosili 

z wykładem pt. Schizofrenia jako problem społeczny dr n. med. Hannę 

Karakułę.

24 maja
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych było gospodarzem Wio-

sennego Dnia Języków Obcych.

Koło Edytorów KUL zorganizowało spotkanie ze znanym eseistą, 

krytykiem literackim, dramaturgiem i dziennikarzem Krzysztofem 

Rutkowskim nt. Stachura po latach.

24-25 maja
Katedra Politologii KUL we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu – Na-

tional Louis University w Nowym Sączu oraz Urzędem Miasta i Gminy 

w Starym Sączu zorganizowała konferencję naukową pt. Polska 

wobec wyzwań regionalnych i globalnych.

25 maja
obyło się sympozjum Ochrona dziecka w prawie publicznym 

zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekono-

micznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich oraz Koło Naukowe 

Historyków Studentów KUL zorganizowali sesję naukową Tajemnice 

Opatowa.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych była gospo-

darzem konferencji naukowej nt. Unia Europejska. Integracja 

– konkurencyjność – rozwój.

28 maja
Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało konferencję 20-lecie 

Programu Erasmus – i co dalej? Poruszono m.in. następujące 

tematy: nowe możliwości wyjazdów dla studentów, pracowników 

naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych.

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało spotkanie z Adamem 

Bujakiem, fotografem papieskim. W programie była pogadanka i po-

kaz autorskich zdjęć.

Instytut Jana Pawła II był gospodarzem spotkania z prof. Eduardem 

Picerem (Wydział Prawa Uniwersytetu w Tybingen), który wygłosił re-

ferat nt. Ratowanie człowieka przez użytkowanie człowieka? O dopusz-

czeniu przez „Konwencję Bioetyczną” Rady Europy badań nad osobami 

niezdolnymi do wyrażania zgody.

29 maja
Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera zorganizo-

wali forum dyskusyjne: Prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej 

styczeń – czerwiec 2007. Analiza celów i prognozy.

29-30 maja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Narodo-

wym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie był gospodarzem 

X Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawo rodzinne w Polsce 
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i na Ukrainie – doświadczenia, zmiany, współpraca. Patronat 

honorowy nad konferencją sprawowali: Janusz Kaczmarek – Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Zbigniew Ziobro – Minister 

Sprawiedliwości RP.

30 maja
miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL Jego 

Ekscelencji Biskupowi Ryszardowi Karpińskiemu. Jest to wyraz 

wdzięczności za promowanie uniwersytetu w środowiskach polonij-

nych.

odbyło się spotkanie z o. Thazhathuveetilem Kurianem (Indie), pracują-

cym z osobami trędowatymi, następcą o. Mariana Żelazka, wygłosił on 

wykład pt. Przełamywanie barier mentalnych i społecznych przez o. M. 

Żelazka w Indiach.

30 maja
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Chórem 

Discantus z Murcji oraz Orkiestrą Symfoniczną Regionu Murcja wykonali 

w Katedrze w Murcji Pasję wg św. Marka Jana Sebastiana Bacha w 

ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu – Murcja Trzy Kultury 

na Rzecz Tolerancji. Partie solowe w utworze wykonali: Tatiana 

Szczepankiewicz – sopran (arie), Marcin Ciszewski – kontratenor (arie), 

Piotr Kusiewicz – tenor (ewangelista), Leszek Skrla – baryton (Jezus), 

a także członkowie Chóru KUL: Anna Leśniewska – sopran (kobieta), 

Łukasz Cabaj – tenor (Piłat), Rafał Komar – baryton (Judasz), Andrzej 

Gładysz – baryton (żołnierz) oraz członkowie Chóru Discantus: Antonio 

Aragón (Piotr), Emilio Sánchez (kapłan) i Antonio Martínez (żołnierz). 

Utwór do wykonania przygotował z Chórem KUL Grzegorz Pecka, 

a z Chórem Discantus Angel Carillo. Całość koncertu poprowadził José 

Miguel Rodilla. Było to pierwsze wykonanie tego dzieła w Hiszpanii po 

jego rekonstrukcji, której autorem jest A. H. Gomme. Koncert odbył się 

na zakończenie Festiwalu, w którym uczestniczyły grupy artystyczne z 

całego świata: Rumunii, Argentyny, Maroka, Izraela, Bułgarii, Austrii, 

Kamerunu, Tybetu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu, Kuby, Turcji, 

Gwinei, Indii i Hiszpanii.

Chór KUL był już po raz drugi gościem Festiwalu Trzech Kultur w Murcji, 

pierwszy raz koncertował tam w roku 2006.

Kalendarium

6 kwietnia 2007 r. odeszła do Pana Dr Elżbieta Krukowska – pracownik naukowo-dydaktyczny Filologii 

Germańskiej KUL, wspaniały nauczyciel i wychowawca, tłumaczka literatury niemieckiej, zaangażowana we współ-

pracę polsko-niemiecką oraz działalność charytatywną. Msza święta za Jej duszę została odprawiona 12 kwietnia 

2007 r. w kościele akademickim, uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu na Majdanku.

Dr Elżbieta Krukowska urodziła się 14 września 1954 roku w Przemyślu, zmarła 6 kwietnia 2007 w Lublinie. Lata szkolne spędziła 

w Radymnie, tam też zdała maturę. Następnie studiowała germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Drogę 

zawodową rozpoczęła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Kilkuletni pobyt w Lipsku zaowocował doktoratem z zakresu 

językoznawstwa. Na początku lat osiemdziesiątych dołączyła do pionierów na nowo powstającej germanistyce na KUL, z którą 

związała całe swoje późniejsze życie zawodowe.

Jej fachowa wiedza, a także dar zjednywania sobie ludzi i nawiązywania ważnych kontaktów z osobami i instytucjami w Polsce i w Niemczech okazały się cenne dla 

rozwoju początkowo sekcji, a następnie Instytutu Filologii Germańskiej. Dzięki jej zaangażowaniu i aktywnej współpracy z takimi organizacjami jak m.in. Stowarzyszenie 

Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) liczna rzesza stypendystów spośród studentów i pracowników naukowych przyczyniła się do zbliżenia 

pomiędzy Polską i Niemcami. W bezpośrednich rozmowach i spotkaniach, podczas pobytu młodych ludzi u rodzin rodziły się znajomości i przyjaźnie, które przetrwały 

lata. Do dziś studiująca w Niemczech polska młodzież otrzymuje wszelką pomoc i ciepłe przyjęcie w nowym otoczeniu. Za tę działalność Ela Krukowska została w 1991 

roku uhonorowana nagrodą fundacji POLCUL.

Podczas wielu konferencji oraz uroczystości nie tylko na rodzimym Wydziale Nauk Humanistycznych korzystano z jej wsparcia językowego i merytorycznego. Przez wiele 

lat była opiekunem naukowym Nauczycielskiego Kolegium Językowego w Chełmie. Choroba nie pozwoliła jej zrealizować wszystkich naukowych planów z dziedziny 

językoznawstwa porównawczego, którym zajmowała się niemal do końca. Jednym z ostatnich była idea napisania podręcznika dla studentów, opartego na przekładach 

z Biblii. Pozostały jej liczne, wysoko oceniane publikacje z tej dziedziny.

Pozostały też liczne tłumaczenia literatury niemieckiej, których mottem było wzajemne zrozumienie i budzenie wrażliwości na drugiego człowieka. Uzupełniały one 

działalność charytatywną, która sięgała daleko poza granice Polski. Nieprzypadkowo ukazały się m.in. tłumaczenia tekstów Ruth Pfau traktujące o problemach trę-

dowatych w Pakistanie i Afganistanie. Elżbieta Krukowska była współzałożycielką Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Beyzyma i jego pierwszym prezesem 

przez 18 lat.

W pamięci współpracowników i studentów Ela Krukowska pozostanie zawsze jako osoba energiczna, otwarta na nowe pomysły i inicjatywy, nigdy nie ulegająca wła-

snym słabościom, zawsze chętna do pomocy i udzielająca rzeczowych porad, nawet w chwilach ciężkiej choroby opiekunka, o czym z pewnością długo będą pamiętać 

często szukający u niej wsparcia studenci.

Marek Jakubów

15 maja zmarł Prof. Bronisław Mikulec, Kierownik Katedry Ekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej na Wydziale Zamiejscowym Nauk Praw-

nych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, człowiek niezwykłej dobroci i szlachetności oraz głębokiej wiary i nadziei chrześcijańskiej. Msza 

żałobna została odprawiona w kościele akademickim KUL w poniedziałek 21 maja.






