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4 grudnia 2007 r. Medalami za Zasługi dla KUL 
zostali uhonorowani 
Ich Eminencje 
Księża Arcybiskupi 
Alfons Nossol 
i Bolesław Pylak. 
W obecności Senatu 
i licznie zgromadzonych 
gości Medale wręczył 
ks. prof. Stanisław Wilk 
– Rektor KUL.
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List Rektora KUL na Boże Narodzenie 2007

Świadek Ewangelii nadziei
Drodzy Przyjaciele Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

„Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, 

stojącego po prawicy Boga”. Słowa św. Szczepana, 

Pierwszego Męczennika, który „działał cuda i zna-

ki wielkie wśród ludu”, wyczerpały zasoby cierpli-

wości jego dyskutantów. Nie mając merytorycz-

nych argumentów posunęli się do przemocy. Użyli 

argumentu siły: porwali go i fałszywie oskarżając, 

stawili przed Sanhedrynem, a następnie wyrzucili 

z miasta i ukamienowali. 

Ten brutalny schemat postępowania niektórych 

członków tak zwanej synagogi Libertynów, 

Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków wobec ucznia 

Chrystusa nie zniknął z życia jednostek i społe-

czeństw. Był i jest powielany w walce między do-

brem a złem. Był i jest powielany przez tych, któ-

rzy dysponując siłą „wiedzą lepiej”, których nie 

przekonują żadne argumenty, zwłaszcza te, które 

burząc przyjęty przez nich system wartości, normy 

i zasady dotychczasowego postępowania, wskazują 

na Dekalog oraz na stałość i niezmienność prawd 

Bożych. 

Wprowadzając w radosną atmosferę świąt 

Bożego Narodzenia postać Pierwszego Mę czen-

nika, Kościół przypomina nam, że męczeństwo św. 

Szczepana – przy całym dramatyzmie sytuacji – 

jest równocześnie wielkim znakiem nadziei na ży-

cie wieczne, na szczęście w Królestwie niebieskim. 

Tej chrześcijańskiej nadziei, dzięki której pragnie-

my chwały nieba, obiecanej przez Boga tym, któ-

rzy Go miłują i czynią Jego wolę, czyli pokój na 

ziemi. 

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. 

Św. Szczepan i wszyscy męczennicy – uczniowie 

Chrystusa i świadkowie wiary chrześcijańskiej – 

mówią nam, że „męczeństwo jest najwyższym 

wcieleniem Ewangelii nadziei”. Męczennicy gło-

szą Ewangelię nadziei i służą tej Ewangelii. Dają 

jej świadectwo swym życiem aż do przelania krwi. 

Nie mogą żyć bez Chrystusa. Gotowi są umrzeć 

dla Niego, bo On jest Panem i Zbawicielem i tyl-

ko w Nim człowiek może odnaleźć pełnię życia. 

Ich męczeństwo, ofiara życia, stanowi też najwyż-

szy wyraz miłości i służby wobec drugiego czło-

wieka, ponieważ ukazuje, że „posłuszeństwo prawu 

Ewangelii rodzi życie moralne i takie współistnie-

nie społeczne, które szanuje i umacnia godność 

i wolność każdej osoby ludzkiej” (por. EiE 13).

Męczeństwo św. Szczepana uświadamia nam, 

że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani, 

aby słowem i przykładem własnego życia, „czer-

piąc siłę z Jego Krzyża”, nieść ludziom nadzieję. 

Nieść nadzieję tym, którzy przeżywając trudności 

w wierze, utracili sens życia, dręczy ich wewnętrz-

na pustka i lękają się przyszłości. Przywracać na-

dzieję ubogim, chorym i ich rodzinom. Świadków 

Ewangelii nadziei potrzeba także w tych środowi-

skach ludzi ochrzczonych, którzy żyją tak, jakby 

Bóg nie istniał. Jakże często gestom i znakom re-

ligijnym nie towarzyszy życie wiary, ale narastają-

ca obojętność etyczna, gorączkowe zabieganie 

o własne interesy i przywileje, rozpowszechniający 

się agnostycyzm i relatywizm moralny. Dlatego 

z naszej wiary wynika obowiązek zaangażowania 

w dobro człowieka i społeczeństwa oraz świadcze-

nia o nowym życiu w Chrystusie, świadczenia 

Ewangelii nadziei. Do tego wszyscy zostaliśmy 

powołani, każdy według swych talentów i wrażli-

wości.

Tej chrześcijańskiej nadziei należy się uczyć 

i do niej należy dojrzewać. W jaki sposób to czy-

nić? W encyklice Spe Salvi Ojciec św. Benedykt 

XVI daje nam praktyczne wskazania. Za najważ-

niejsze duchowe «miejsca» formowania chrześci-

jańskiej nadziei uważa modlitwę i cierpienie. 

„Prawidłowa modlitwa – pisze Ojciec św. – jest 

procesem oczyszczenia wewnętrznego, który czyni 

nas otwartymi na Boga i przez to właśnie otwarty-

mi na ludzi”. Poprzez modlitwę człowiek ma szan-

sę nauczyć się, o co prawdziwie powinien Boga 

prosić – co jest Jego godne. Nie możemy modlić 

się przeciw innym, zabiegać o doraźne korzyści. 

Musimy uwolnić się od ukrytych kłamstw, złud-

nych intencji i iluzji niewinności.

Papież przestrzega przed usypianiem swego su-

mienia. Pisze: „Brak uznania win, iluzja niewinno-

ści nie usprawiedliwia mnie i nie zbawia, ponieważ 

otępienie sumienia, niezdolność rozpoznania we 

mnie zła jako takiego, jest moją winą. Jeśli nie ma 

Boga, być może muszę uciekać się do takiego za-

fałszowania, bo nie ma nikogo, kto mógłby mi 

przebaczyć, nikogo, kto byłby prawdziwą miarą. 
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Tymczasem spotkanie z Bogiem budzi moje su-

mienie, aby nie podsuwało mi już samousprawie-

dliwienia, nie było odbiciem mnie samego i moich 

współczesnych, którzy mają na mnie wpływ, ale by 

było zdolnością słuchania samego Dobra” (33). 

W odniesieniu do cierpienia Ojciec św. pisze, że 

możemy z nim walczyć, starać się je ograniczyć, ale 

nie możemy go wyeliminować. „Właśnie tam, 

gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpie-

nia, starają się uchylić od wszystkiego, co może po-

wodować ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie 

wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, do-

brem, staczają się w życie puste, w którym być mo-

że już prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej domi-

nuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. 

Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu 

uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, 

dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania 

sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który 

cierpiał z nieskończoną miłością” (37).

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. 

Św. Szczepan swoim życiem najgłębiej naśladował 

Chrystusa. Nie unikał cierpienia, wytrwał do koń-

ca, w ostatnich chwilach życia modlił się za swych 

prześladowców przebaczał im. Podobnie jak św. 

Szczepan, wierząc w Chrystusa i mając nadzieję na 

życie wieczne, w odległej i bliskiej przeszłości, po-

stępowały rzesze męczenników i liczne ofiary sys-

temów totalitarnych XX wieku. Jedną z nich był 

22-letni bł. Bartolomé Blanco Márquez, skazany 

na śmierć i rozstrzelany podczas wojny domowej 

w Hiszpanii w 1937 r. za to tylko, że był kateche-

tą i sekretarzem Akcji Katolickiej w swojej rodzin-

nej miejscowości. Z więzienia w jednym z listów 

do najbliższych napisał: „Niech to będzie moja 

ostatnia wola: przebaczenie, przebaczenie, przeba-

czenie. Proszę więc, pomścijcie mnie zemstą chrze-

ścijanina: odpłaćcie dobrem wszystkim tym, któ-

rzy chcieli mi uczynić zło”. Rodzina zastosowała 

się do jego prośby, a po siedemdziesięciu latach je-

go chrzestna córka powiedziała: „Moi rodzice zna-

li nazwiska oprawców i chociaż po wojnie nama-

wiano ich, by je ujawnili, oni zabrali swoją tajem-

nicę do grobu”.

Drodzy Bracia i Siostry! 
Misja głoszenia słowem i życiem współczesne-

mu światu Ewangelii nadziei jest także wielkim 

wyzwaniem dla społeczności akademickiej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. W tym roku Uniwersytet rozpoczął 90. 

rok działalności w służbie Boga i Ojczyzny. Z du-

mą patrzymy na minione lata i dziękujemy Bogu 

za gorliwych i pełnych poświęcenia nauczycieli 

akademickich, pracowników administracji i wspa-

niałą młodzież. Dziękujemy Opatrzności Bożej za 

wszystkich Przyjaciół i Dobroczyńców w kraju 

i za granicą, Episkopatowi Polski, Duchowieństwu, 

Siostrom Zakonnym, Władzom Państwowym 

i Samorządowym oraz krajowym i zagranicznym 

uniwersytetom, za wielorakie duchowe, naukowe 

i materialne wsparcie udzielane naszej Alma Mater, 

dzięki czemu mogliśmy realizować nasze cele i za-

dania naukowo-dydaktyczne i wychowawcze. 

W szczególny sposób dziękujemy Bogu za dar 

obecności i nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II 

w naszym Uniwersytecie jako Profesora i jako 

Papieża. To On zostawił nam przesłanie: 

„Uniwersytecie, służ Prawdzie!” W miarę naszych 

sił i możliwości staramy się je realizować, pamięta-

jąc też o zadaniach w dziedzinie ewangelizacji ży-

cia społecznego i w dziedzinie kultury. 

Wszystkim Przyjaciołom, Do bro czyń com 

i Absolwentom Uni wer sy tetu składam najserdecz-

niejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Niech 

Nowo na rodzony, Pan i Zbawiciel, hojnie obdarza 

swymi łaskami, darzy szczęściem i po myślnością 

oraz budzi i podtrzymuje w naszych sercach gorą-

ce pragnienie chwały nieba.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, SDB
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II
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5 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu 

doktora honoris causa KUL prof. Januszowi Sławińskiemu, 

wybitnemu teoretykowi literatury, człowiekowi 

o wielkim autorytecie naukowym 
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Magnificencjo, 
Wysoki Senacie, 
Dostojny Doktorancie, 
Pani Profesor,
Panie i Panowie,
Trudno nie przywołać towarzyszące-

go zwykle laudatorom uczucia skonfun-
dowania. Usprawiedliwia je fakt, że naj-
wyższym tytułem akademickim hono-
rujemy dziś nie tylko osobę szczegól-
ną, wybraną spośród grona profesorów 
wybitnych, ale też uczonego najsilniej 
wyczulonego na trywialność, banalizację 
i zadufane pustosłowie języka wystąpień 
publicznych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II formalnie i uroczyście 
wprowadza dzisiaj profesora Janusza 
Sławińskiego w szeregi zasłużonych dla 
uczelni ludzi znakomitych. De facto jest 
on w KUL-u obecny od bardzo dawna. 
Zamieszkuje świadomość wykładow-
ców i studentów, pojawia się w wykła-
dach i ćwiczeniach, a zwłaszcza w pra-
cach pisemnych i studentów, i profeso-
rów, jest czytany, omawiany, nieustannie 
wertowany, analizowany. Jest niezastą-
piony, choć czy do końca rozumiany?

Curriculum Vitae: Janusz 
Sławiński urodził się 15 marca 1934  r. 
w Warszawie. Okres przeżywanej tam 
okupacji sam niedawno wspominał ja-
ko czas czytania zupełnie niesłycha-
nej ilości książek, nierzadko niestosow-
nych i zbyt trudnych dla chłopca w je-
go wieku. Po uzyskaniu matury w ro-
ku 1951 rozpoczął studia na filologii 
polskiej w Uniwersytecie Warszawskim, 
zakończone magisterium w roku 1955. 
W 1956 zaczął współpracę z miesięczni-
kiem „Twórczość”, a jednocześnie otrzy-
mał etat asystenta w Katedrze Teorii 
Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. 
Miał też zajęcia w WSP w Gdańsku oraz 
w Studium Nauczycielskim w Warszawie 
(dydaktykę na UW był zmuszony za-
kończyć w roku 1968). Instytut Badań 
Literackich PAN, z którym związał się 
od roku 1962, zaczynając od stanowi-
ska starszego asystenta – stał się już na 
trwałe jego głównym miejscem pracy. 
Adiunktem w IBL został po uzyskaniu 
na Uniwersytecie Warszawskim stopnia 
doktora nauk humanistycznych (1964) 
na podstawie rozprawy Koncepcja języka 
poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Po 
habilitacji w IBL-u (1972) na podstawie 

książki Dzieło – język – tradycja, tytuł na-
ukowy profesora nadzwyczajnego otrzy-
mał w roku 1983, a w roku następnym 
– profesora zwyczajnego. W Instytucie 
kolejno kierował Pracownią Poetyki 
Historycznej (od 1967) i Zakładem 
Systematyki Form Literackich (od 1972), 
w 1968 został członkiem Kolegium 
Dyrekcyjnego IBL, a od 1969 człon-
kiem Rady Naukowej Instytutu. Od ro-
ku 1969 do 1998 zasiadał w Komitecie 
Nauk o Literaturze PAN. Był współ-
założycielem Towarzystwa Popierania 
i Krzewienia Nauk (1981). Członkiem 
Związku Literatów Polskich pozo-
stawał w okresie 1967-1983, czy-
li do jego rozwiązania; od 1989 nale-
ży do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Od 1991 przewodniczył Zespołowi do 
spraw Polityki Wydawniczej Komitetu 
Badań Naukowych, ale szczególnie moc-
no zaangażował się w działania Rady 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, któ-
rej przewodniczył w latach 1992-2000. 
Członkiem korespondentem Wydziału 
Filologicznego PAU został wybrany 

w roku 2000. Jest pracownikiem nauko-
wym Instytutu Badań Literackich.

Badacz: Dorobek Pana Profesora 
charakteryzuje kilka dopełniających się 
wymiarów. Najpierw jest młody badacz 
zafascynowany literaturą, przede wszyst-
kim XX wieku, i zwłaszcza literaturą 
„spotęgowaną”, czyli poezją. W równej 
mierze interesują go narzędzia jej po-
znawania, rozumienia oraz interpretacji 
(wpływ mistrza, profesora Kazimierza 
Budzyka). Złączenie tych zaintereso-
wań w jednej osobie przyniosło dosko-
nałe rezultaty. Jako teoretyk literatury 
zaprezentował wierność postawie meto-
dologicznej, którą wypracowywał w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 
Najpierw starał się w niej złączyć przede 
wszystkim rodzime osiągnięcia ergocen-
tryzmu z początku XX stulecia, rosyj-
skiej szkoły formalnej i praskiego struk-
turalizmu. Następnie tę postawę rozwi-
jał i oryginalnie dopełniał (najchętniej 
w przedsięwzięciach zespołowych), po-
dejmując strategiczne problemy nauki 
o literaturze oraz interpretacji dzieła li-

Laudacja na cześć prof. Janusza Sławińskiego 

wygłoszona przez prof. Józefa Japolę
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terackiego (przykładem takich „dopeł-
nień” myśli formalistycznej, i rosyjskiej, 
i amerykańskiej, jest choćby zachowanie 
w badaniach miejsca dla zagadnień bio-
grafii – zasadniczo wyklętej we wspo-
mnianych nurtach i w samym struktu-
ralizmie). Główne kręgi jego oglądu ba-
dawczego to poetyka dzieła literackie-
go, teoria komunikacji literackiej, teoria 
procesu historycznoliterackiego, pro-
blematyka interpretacji, teoria kryty-
ki. W tym samym czasie jako wrażli-
wy i pomysłowy czytelnik poezji tworzył 
pryncypia jej interpretacji, postrzegania 
i objaśniania jej przeobrażeń. Wysiłki te 
są doskonale widoczne także w pracach 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych: Teksty i teksty (1990), Próby teo-
retycznoliterackie (1992) oraz Przypadki 
poezji (2001). Dość szybko wypracował 
indywidualny język, wyrazisty swą styli-
styką, inwencją terminologiczną, swoistą 
logiką argumentacji, wzorcową elegancją 
wywodu. Stopniowo stawał się Janusz 
Sławiński kimś doskonale rozpoznawal-
nym, nie tylko w środowisku poloni-
stycznym, nie tylko w naszym kraju, ale 
i poza nim. Inspirował, wyznaczał stan-
dardy – zresztą nie tylko literaturoznaw-
cze, ale także etyczne – wiele wymagają-
ce od tego środowiska. Tę pozycję ciągle 
zachowuje. Chociaż niektóre jego tek-
sty, z natury rzeczy, należą już do historii 
badań literackich, to niezmiennie pozo-
stają ważne i aktualne, o czym świadczą 
wydane ostatnio w pięciu tomach jego 
Prace wybrane (1998-2001). Co więcej, 
profesor Sławiński nadal publikuje, po-
dejmując ważne, chociaż niekoniecznie 
nowe pytania – novum są zawsze jego 
odpowiedzi. Warto wspomnieć, że sze-
reg jego prac tłumaczono na języki ob-
ce (angielski, francuski, hiszpański, nie-
miecki, serbski i chorwacki, słowacki, 
węgierski).

Upodobanie do działań zespołowych, 
czyli kolejny wymiar naukowej postawy 
profesora Janusza Sławińskiego, przeja-
wiło się opracowaniem i publikacją swo-
istych „przebojów” dydaktycznych, wielo-
krotnie wznawianych, poprawianych, po-
szerzanych i aktualizowanych, jak Zarys 
teorii literatury (przygotowany wspólnie 
z Michałem Głowińskim i Aleksandrą 
Okopień-Sławińską; w 1962), Liryka 
Polska. Interpretacje (wspólnie z Janem 
Prokopem; w 1966), Czytamy utwory 
współczesne. Analizy (wspólnie z Teresą 
Kostkiewiczową i Aleksandrą Okopień-
Sławińską; w 1967), Słownik termi-
nów literackich (współautorzy: Michał 
Głowiński, Aleksandra Okopień-
Sławińska i Teresa Kostkiewiczowa; 
w 1976) oraz Podręczny słownik termi-
nów literackich (1993) – wersja popular-

na Słownika z 1976. Wymienione książ-
ki od dziesięcioleci stanowią fundament 
programów dydaktyki uniwersyteckiej, 
a nawet szkolnej.

Organizator i promotor nauki: 
Zmysł organizacyjny i umiejętności in-
spirowania to wyraziste rysy osobo-
wości Janusza Sławińskiego. Świadczą 
o tym rozmaite, a zarazem niezwy-
kle udane inicjatywy: Konferencje 
Teoretycznoliterackie polonistów, któ-
rych pokłosie systematycznie publikowa-
no (już ponad 30 pozycji), dwumiesięcz-
nik „Teksty” – projekt i faktyczne prowa-
dzenie (1972-1981; został unicestwiony 
w stanie wojennym), wydawane poza za-
sięgiem cenzury: „Kultura Niezależna” 
i „Almanach Humanistyczny”, seria wy-
dawnicza „Z dziejów form artystycznych 
w literaturze polskiej” (blisko 90 to-
mów), seria kompendiów „Vademecum 
Polonisty”, kierowanie pracami Komitetu 
Organizacyjnego Zjazdu Polonistów 
w 1995, wreszcie redagowanie monu-
mentalnej serii „Monografie Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej”.

Tę różnorodną działalność tylko 
z rzadka gratyfikowano, wyróżniając 
w ten czy inny sposób samego zaintere-
sowanego; otrzymał Nagrodę Naukową 
im. Tadeusza Mikulskiego (1964), na-
grodę Szczecińskiego Towarzystwa 
Kulturalnego (1967), Nagrodę Naukową 
im. Aleksandra Brücknera (1972) oraz 
Nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego 
w Nowym Jorku (przyznaną w 1988). 

Zakończenie: W środowisku pol-
skich, wybitnych badaczy literatury nie 
jest Sławiński ani autorem najwięk-
szej liczby publikacji, ani nie podejmo-
wał wyjątkowo wielkiej ilości tematów, 
nie może też imponować pełnieniem 
szczególnie wielu prestiżowych funk-
cji. Dlaczego zatem decyzja Senatu 
Akademickiego KUL o przyznaniu pa-
nu Profesorowi doktoratu honorowe-
go jest z wielu powodów godna uzna-
nia? Otóż jako badacz reprezentuje on 
i w swych pismach, i swych inicjatywach 
badawczo-organizacyjnych najwyższy 
poziom akademicki, cieszy się opinią 
autorytetu w sensie szerszym niż czysto 
naukowy, jest nieszablonowym i nowa-
torskim teoretykiem literatury, od dzie-
sięcioleci wywiera przemożny wpływ na 
kształt teorii literatury i szerzej – litera-
turoznawstwa w Polsce. Z jego tekstów 
przemawia pasjonat literatury – poloni-
sta, teoretyk czy metodolog literatury, 
interpretator, ale też nierzadko po pro-
stu człowiek. Człowiek poznający siebie, 
realizujący rzadkie współcześnie „gnothi 
seauton”. Zdaję sobie sprawę, że nazwać 
osobę tak spokojną, wyciszoną, refleksyj-
ną „pasjonatem”, to prawie nietakt. Nie 

umiem jednak inaczej niż namiętnością, 
pasją wytłumaczyć tego nieustającego 
biegu myśli dotykającej literatury i jej 
spraw. Za tą pasją kryje się to, co mó-
wiącemu te słowa wydaje się szczegól-
nie cennym walorem Uczonego, co naj-
bardziej czyni go bliskim duchowi na-
szego Uniwersytetu, czyli po prostu pra-
gnienie, by dociekać prawdy. Uwidacznia 
się ono w jego sposobie myślenia i pisa-
nia, jest wyraźne w interpretacjach, obo-
jętne – poezji, czy – składowych teo-
rii. W jego „niedoktrynalnym” stosunku 
do zagadnień i kierunków w badaniach 
literackich, gdy jednocześnie zachę-
ca, by „wytrwale pielęgnować dogma-
tyzmy” i bronić się przed „dogmatycz-
nym sceptycyzmem”, gdy z troską i za-
żenowaniem dostrzega „bezprzykładny 
pluralizm – i bezprzykładną jałowość”, 
jakie stały się udziałem współczesnego 
literaturoznawstwa. Tę pasję szczegól-
nie wyraźnie widać w tekstach drobnych, 
rozmaitych „fragmentach”, oszczędnie 
dawkowanych (przyznał się publicznie 
do autorskiego skąpstwa: „wyrzec myśl 
to wyrzec się myśli”, oddać ją innemu) 
czytelnikom, najpierw „Tekstów”, a te-
raz „Tekstów Drugich”, przykładem ru-
bryka Bez przydziału.

Zakończę cytatem z Janusza 
Sławińskiego: „Jedno z trudniejszych 
dla mnie doświadczeń komunikacyj-
nych: słuchanie, gdy przywołują moje 
teksty, referują je, omawiają czy ocenia-
ją. Z jednej strony irytacja, że wszyst-
ko zostaje przeinaczone, pogrubione, 
wyrwane z kontekstu, spłaszczone, nie-
uważnie przeczytane, opacznie rozumia-
ne. Do tego dołącza się zawstydzenie, że 
w ogóle zostałem dostrzeżony i wzbu-
dziłem czyjeś zainteresowanie”.

Panie Profesorze, tym wszystkim za-
winiłem. Ale to jest wliczone w cenę 
doktoratu honoris causa. Nie dało się 
utargować więcej.
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Magnificencjo, Prześwietny Senacie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Panie i Panowie!

Pragnąłbym, aby przyjęli Państwo 
ode mnie wyrazy wdzięczności za hoj-
ny dar jaki otrzymałem od uczelni, do 
której żywię trwale uczucie najwyższe-
go szacunku i uznania dla ogromu jej 
działań naukowych i roli jaką odgrywała 
i odgrywa w życiu akademickim Polski. 

Rytuał sytuacji, w jakiej się znalazłem 
szczególnie obdarowany, wymaga bym 
postarał się powiedzieć Państwu coś, 
co dałoby się potraktować jako w mia-
rę zajmujący aneks do słów podzięko-
wania. Na tyle zajmujący, żeby nie skło-
nił Państwa do ograniczenia przychyl-
ności, z którą się tutaj spotkałem. Jednak 
przy tak, wydawałoby się, prostej sprawie 
wyłania się od razu fundamentalny kło-
pot – mianowicie wydatnie ograniczo-
na zdolność mówiącego te słowa do sta-
nowczego wychodzenia poza sferę tego, 
co banalne czy zbanalizowane. W moje 
wywody nieuchronnie wkrada się, jakby 
znikąd, banał i stopniowo je opanowuje. 

Muszę bezwstydnie, ale i z rezygna-
cją, wyznać, że im bardziej przybywa 
mi lat, tym bardziej żyję z powtarzania 
banałów. Zauważam zresztą, że nie je-
stem w tym odosobniony, jakkolwiek nie 
czerpię z takiej obserwacji specjalnych 
pocieszeń. Nie należy żywić żadnych 
złudzeń – to co wypada cenić jako mą-
drość i wiedzę ludzi starszych, sprowa-
dza się w większości wypadków do ko-
lekcji prawd banalnych, których młodzi 
wysłuchują z wytrwałą uprzejmością. 

Ale bywa i odwrotnie – stary jest 
jakże często wystawiany na tezy i in-
terpretacje młodszych kolegów, w któ-
rych bezbłędnie rozpoznaje echa daw-
no już dokonanych odkryć, czy nawet 
sformułowań, a cóż powiedzieć o licz-
nych konferencjach naukowych, my-
ślę tu o własnej dyscyplinie, nie mając 
śmiałości sięgać poza nią, które są swe-
go rodzaju festynami banalności, cier-
pliwie przeżywanych przez uczestni-
ków na zasadzie – ja ci banał, ty mi się 
odwdzięczysz swoim i będziemy kwita. 
Traktując banał jako znieprawienie po-
rozumiewania się i zarazem dostrzega-
jąc, że jest on nieuchronnie przeznaczo-
ny nam wszystkim, staramy się przecież 
nieco pomniejszyć nasze przygnębienie 
i odnaleźć w nim jakieś bardziej pocie-
szające strony. Stwierdzić więc można, 
że powtarzanie banałów nie jest dla for-
tunnej komunikacji czymś bezpożytecz-
nym całkowicie. Stanowi w niej bowiem 

nie tylko oklapnięcie, ale też – trzeba 
dostrzegać swego rodzaju szkielet dzia-
łania komunikacyjnego – pozwala po-
rządkować wiedzę niebanalną i w kon-
sekwencji cieszyć się smakiem niebanal-
ności. Stanowi niezbędne negatywne tło 
dla wszelkiej odkrywczości i oryginal-
ności. Samo jest komunikacją rozleni-
wiająco bezpieczną, ale też koniecznym 
układem odniesienia dla myśli nowych, 
więc niebezpiecznych. 

Tu zaprzestaję dalszych uwag na ten 
temat licząc się z tym, że rozważaniom 
o banale ustawicznie zagraża banalność, 
a rozprawianie o banale w sposób ba-
nalny to jest już prawdziwe nieszczęście, 
którego pragnąłbym uniknąć. Tym bar-
dziej, że wyszedłem od kwestii całkiem 
praktycznej – czy godzi się tak znako-
mitemu audytorium ofiarowywać bana-
ły, niczym podwiędłe kwiaty? Zbrojny 
w starczą apodyktyczność, odpowiadam: 
godzi się w warunkach, jeśli nie ma nic 
wartościowszego do oferowania. Tak 
więc z podręcznej torby moich banałów 
wyciągam pięć impresji czyniąc je skład-
nikami tej niebywałej dla mnie uroczy-
stości. Dotyczą one wszystkie życia na-
ukowego.

I oto banał numer jeden:
Do najistotniejszych osobliwości ży-

cia toczącego się w obrębie społeczne-
go świata nauki należy współistnienie 
dwóch, na pozór sprzecznych, imperaty-
wów, którym ono podlega. Z jednej stro-
ny imperatyw nieograniczonej demokra-
tyczności, z drugiej imperatyw hierar-
chiczności. Pod pewnymi względami na-
uka jest skrajnym modelem komunikacji 
demokratycznej, w której mogą uczest-
niczyć wszyscy zdolni do współzawod-
niczenia w myśleniu i dociekaniu, nie-
zależnie od ich uprzednich zasług, uro-
dy, majątku, pochodzenia społecznego, 
stanowiska, poglądów politycznych itd. 
Każdy z nich ma równe prawa, zarówno 
w tym, że może wystawić pod krytycz-
ny osąd innych swoje idee czy odkrycia, 
jak i w tym, że sam może kontrolować 
i oceniać wyniki badań innych uczest-
niczących w tej komunikacji. Nikt nie 
zachowuje poczucia pewności i trwałe-
go bezpieczeństwa. Wszelki autorytet 
może być zakwestionowany, każdy re-
zultat na sto sposobów weryfikowany. 
Każda prawda uchodząca za bezsporną 
obalona. Każda oczywistość podważo-

Przemówienie prof. Janusza Sławińskiego:
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na. Wiadomo jednak, że z tej nieprze-
rwanej komunikacji równych wyłaniają 
się przecież równiejsi. Każdy z nas, upra-
wiających jakąkolwiek dyscyplinę wie-
dzy, nie ma na ogół wątpliwości, co w jej 
aktualnych dążeniach jest ważne, a co 
niewarte uwagi. Jakie koncepcje są pro-
duktywne i poruszające wyobraźnię ba-
dawczą, a jakie jałowe. W czyich pra-
cach znajdzie się tematy gorące, a czy-
je żywią się tematami już wyziębłymi. 
Kto nadaje swoimi dokonaniami kieru-
nek poszukiwaniom w danej dziedzinie, 
a kto zadowala się poprawną trudnością. 
Słowem – hiperdemokratyzm nauki wy-
twarza nieustannie, w sposób jakby na-
turalny swoje autonomiczne dopełnie-
nie – hierarchiczne porządki osiągnięć. 
Można nawet powiedzieć bezwzględnie 
hierarchiczne, które wnosząc każdora-
zowo pewną lokalną, chwilową przej-
rzystość w życie dyscypliny, stają się dla 
nich czymś równie, jak ów hiperdemo-
kratyzm koniecznym i ważnym.

Banał numer dwa:
Codzienne życie zawodowe każde-

go z nas, polegające przecież w dużym 
stopniu na komentowaniu, opiniowa-
niu i rekomendowaniu cudzych badań, 
toczy się w większości pośród dokonań 
mieszczących się w pewnej normie prze-
ciętności. Oczywiście miewamy także do 
czynienia z rzeczami bezwartościowy-
mi, niewydarzonymi, tandetnymi, znaj-
dującymi się poniżej standardów, ale 
to nie one są dla nas doświadczeniem 
dominującym. Nasza powszednia pro-
za to przede wszystkim poprawna ni-
jakość rzeczy, z którymi się ciągle sty-
kamy. Bezbarwna średniość wyników. 
Nużąca monotonia słusznych, ale wtór-
nych rozpoznań. Staranne wyłożenia tu-
zinkowych konceptów. Ta przyjemna 

zwykłość towarzyszy nam bezustannie 
i w gruncie rzeczy bylibyśmy zadziwieni, 
gdyby było inaczej, ale wcale nie ozna-
cza to zgody na wyłączność tego, co po-
spolite. Zgoda taka jest bowiem pod-
szyta trwale czynnym oczekiwaniem na 
rzeczy niepospolite. Na dokonania, któ-
re wyrastają ponad standardy przecięt-
ności i zdolne byłyby rozświetlać nowe 
terytoria dociekań, odkrywając zjawi-
ska przedtem nieznane, niespodziewa-
nie scalając w ideę rzeczy rozproszone, 
czy rozstawiając na nowo punkty orien-
tacyjne. Oczekujemy ich, ponieważ mo-
gą skutecznie godzić w naszą powsze-
dniość, zakłócać jej męczącą przewidy-
walność i na moment ją odmienić, wno-
sząc w nią świąteczny wyłom. Właśnie 
nadzieja na takie wyłomy nadaje sens 
owej powszedniości i uprawomocnia ją, 
czyni czymś w ogóle do zniesienia. 

Banał numer trzy:
Dzisiejsze myślenie o nauce, zwłasz-

cza w kręgu instytucji, dzięki którym 
może ona istnieć i rozwijać się, w sto-
sunkowo niewielkim stopniu kieruje się 
wprost ku osobom uczonych. W przewa-
żającej mierze ku jakimś bytom nieoso-
bowym: dyscyplinom, instytutom, uczel-
niom, księgozbiorom, laboratoriom, te-
matyce badań. W pojmowaniu potrzeb 
nauki zdecydowanie dominuje, i nie mo-
że być chyba inaczej, jej obraz jako mon-
strualnej maszynerii instytucjonalnej, ja-
ko kombinatu produkującego społecznie 
użyteczną wiedzę, który powinien być 
systematycznie wspomagany, aby mógł 
znajdować się w ciągłym ruchu. Ludzi 
nauki postrzega się przede wszystkim 
jako personel tego kombinatu, wyma-
gającego wszak sprawności i użytkow-
ników aparatury i kierowników projek-
tów badawczych i wykonawców badań 

statutowych i zręcznych poszukiwaczy 
środków na inwestycje. Spogląda się na 
nich poprzez wielorakie warunki, jakie 
powinni spełniać, jeśli pragną uzyskać 
coś dla siebie i swojego warsztatu pracy. 
Muszą odpowiadać regulaminom roz-
maitych konkursów, zajmować stosowne 
miejsca w różnorakich rankingach, pod-
dawać się coraz bardziej wyrafinowa-
nym algorytmom, wedle których będzie 
im udzielone wsparcie. Nic dziwnego, 
że w tej perspektywie bardziej przypo-
minają twory całkiem abstrakcyjne niż 
ludzi z krwi i kości. Inna zupełnie per-
spektywa wyłania się, gdy za punkt wyj-
ścia wziąć procesy opiniotwórcze kształ-
tujące się w społeczności naukowej, czy-
li krytykę naukową czyjegoś dokonania. 
Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi 
akceptacja, czy nawet odrzucenie, ma-
my do czynienia z pełnym potwierdze-
niem indywidualności uczonego. Z ak-
tem zainteresowania dla niego same-
go i dla wartości jego osiągnięć, a nie 
z tego powodu, że zajmuje takie czy in-
ne miejsce w instytucjonalnym porząd-
ku nauki, że reprezentuje jakąś placów-
kę, czy szkołę naukową, że za coś odpo-
wiada lub czymś kieruje, że jest traga-
rzem jakichś potrzeb, które winny być 
zaspokojone. Wszystko to usuwa się jak-
by w cień, a plan pierwszy obrazu wy-
pełnia bez reszty najbardziej pierwot-
na i naturalna całość – dzieło wraz z je-
go twórcą.

Banał numer cztery:
Każdy z nas bezustannie uczestniczy 

w opiniowaniu cudzych prac. Bywa, że 
ma szczęście spotkać na swej drodze rze-
czy godne zainteresowania, a nawet wy-
bitne. Natychmiast popada wtedy w ta-
rapaty, gdyż musi ową wybitność, niejako 
na własną odpowiedzialność zidentyfi-
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kować, nazwać i oszacować. Oczywiście 
istnieją w poszczególnych dziedzinach 
i dyscyplinach wiedzy pewne standardy 
osiągnięć, zasługujących w danym cza-
sie na uwagę, ale są one ugruntowane na 
tym, co już się dokonało, gdy tymczasem 
ważne osiągnięcie mieści w sobie zawsze 
element wydarzenia nieoczekiwanego. 
Stosownie do tego domaga się, aby oce-
niać je według kryteriów też jakoś no-
wych, dostosowanych do jego charakte-
ru. Słowem, wybitność dokonania nie ja-
wi się jako coś gotowego i oczywistego, 
lecz raczej jako swego rodzaju zadanie 
dla społeczności naukowej, która musi ją 
stwierdzić i wyjaśnić dlaczego może być 
danemu dokonaniu przypisana, a swoją 
uzgodnioną opinią poniekąd ją zatwier-
dzić. Bez takiego certyfikatu cała sprawa 
nieuchronnie utyka w martwym punk-
cie. Nie wystarczy więc, że autor odkry-
cia czy dzieła zapracuje na nie swoim 
talentem i umiejętnościami, aby znala-
zło miejsce we właściwym rejestrze war-
tości. Muszą dołożyć swój wysiłek in-
ni ludzie znający się na rzeczy, specjali-
ści poddający osiągnięcie uczonego ko-
legi krytycznym wglądom, podejrzliwym 
kontrolom i weryfikacjom. Dopiero do-
gadywania się ich i uzgodnienia rzeczo-
znawców upewniają nas o jego wadze. 
Wybitność musi zostać wynegocjowana 
między ekspertami. To jest równoznacz-
ne z jej uwiarygodnieniem.

Banał numer pięć:
Poczucie wartości osiągnięcia nauko-

wego u swoich podstaw wspiera się bar-
dziej niż na pojęciach, na pewnych drze-
miących w nas obrazach, z natury dość 
mglistych, którymi żywi się wyobraź-
nia aksjologiczna. Mnie osobiście bli-
skie są w tym względzie dwie zwłasz-
cza konkurencyjne, a zarazem dopełnia-
jące się metafory, które gdy trzeba zgła-
szają się z pomocą. Jedna z tych metafor, 
to metafora budowli, druga – metafora 
latarni. Pierwsza uruchamia wyobraże-
nie nauki jako gmachu znajdującego się 
w nieustającej rozbudowie i przebudo-
wie. Jego ośrodek stanowią departamen-
ty wiedzy już ugruntowanej i ułożonej 
w mniej więcej zadowalającym porząd-
ku. Do nich przyrastają nieprzerwanie 
nowe pomieszczenia, korytarze, piętra, 
przybudówki, ścianki działowe, a nawet 
jaskółcze gniazda. Na zewnątrz tego, co 
już zbudowane, na placu budowy walają 
się masy niewykorzystanego materiału, 
narasta bezład niepotrzebnych jeszcze, 
czy w ogóle niepotrzebnych, narzędzi, 
nie pasujących do niczego części. Piętrzą 
się gruzy z fragmentów budowli, które 
już od niej odpadły i sterty wszelakiego 

śmiecia. Oceniając to, czy inne dokona-
nie naukowe próbujemy sobie wyobrazić 
jakie miejsce w takim obrazku jest mu 
przeznaczone, gdzie ma szansę się zna-
leźć, czy potrafi fortunnie wkompono-
wać się w to, co już zbudowane, i czy do 
zbudowanego coś zauważalnie własnego 
dobudowuje. 

Zgodnie z drugą metaforą twórczość 
badawcza przypominałaby rozstawianie 
wciąż nowych latarni w krajobrazie, któ-
ry wyłania się z mroku i rozszerza w mia-
rę przyrostu źródeł światła. Oświetlające 
go latarnie są rozmaitej mocy – jedne 
rzucają silne światła obejmujące rozle-
głe terytoria, inne wprawdzie pozwa-
lają zobaczyć jakieś zjawiska ostro, ale 
w stosunkowo niewielkim zasięgu, in-
ne świecą mdłym światłem, w którym 
widać mało i niewyraźnie, jeszcze in-
ne niezdecydowanie migocą, a niektóre 
w ogóle nie świecą, udając jedynie latar-
nie. Gdy usiłujemy wysondować własną 
intuicję co do wartości danego osiągnię-
cia, wyobrażamy je sobie jako jedną z ta-
kich latarni przydźwiganą przez uczo-
nego i ustawioną w jakimś miejscu owe-
go bezkresnego krajobrazu. Pytamy wte-
dy, czy ustawił ją tam gdzie należało, 
czy właściwie zaświeciła, co z dotąd nie-

znanego widoku wydobył za jej pomocą 
z mroku i objawił naszym oczom.

Tyle mniej więcej pragnąłem Państwu 
powiedzieć, zamykam więc torbę pod-
ręczną, aby nie wyfrunęły z niej kolej-
ne mądrości. Ponawiam na koniec wyra-
zy wdzięczności władzom Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego za przyzna-
ne mi wyróżnienie, za zaszczyt i radość 
jakie zostały mi ofiarowane, znacznie 
ponad miarę tego, na co mógłbym so-
bie kiedykolwiek zasłużyć. Serdecznym 
wspomnieniem otaczam świętej pamięci 
Profesora Władysława Panasa, który był 
inicjatorem całego tego przedsięwzięcia. 
Gorąco dziękuję Profesorowi Józefowi 
Japoli za niesłychanie pochlebną dla 
mnie laudację i Profesorowi Ryszardowi 
Nyczowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
który wziął na siebie jakże niewdzięcz-
ną rolę recenzenta moich zawodo-
wych zajęć. Szczególne podziękowania 
kieruję do Pana Profesora Wojciecha 
Kaczmarka, dobrego ducha tej uroczy-
stości, który życzliwie i taktownie po-
trafił do niej doprowadzić wbrew mo-
im chorobom, niemożnościom i – wstyd 
powiedzieć – fanaberiom. I na tym już 
kończę.

Doktor honoris causa 
z prof. Wojciechem Kaczmarkiem
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Tożsamość jednostek, grup 
społecznych, narodów, 
mieszkańców miast 
i regionów jest procesem 
historycznym i dynamicznym. 
Transformacja społeczno-
polityczna, przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej, 
rozwój procesów globalizacji 
oraz oddziaływanie kultury 
popularnej powodują, 
że w polską tożsamość 
wnikają nowe elementy 
i na różne sposoby wiążą 
się z elementami o długiej 
historii. W związku z tymi 
zjawiskami powstają pytania: 
co w polskiej tożsamości 
społeczno-kulturowej jest 
trwałe, a co nowe? Co może 
wejść w jej skład i jakie są 
kierunki jej przemian? 

Odpowiedzi na te pytania poszukiwa-
no podczas obrad Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej p.t. „Tożsamość 
polska w odmiennych kontekstach 
i czynniki ją kształtujące”. Konferencja 
miała miejsce w dniach 8-9 listopada 
2007 roku na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II i została zor-
ganizowana przez Katedrę Socjologii 
Kultury. 

W Konferencji uczestniczyło po-
nad 60 pracowników naukowych z uni-
wersytetów i ośrodków badawczych 
Warszawy, Lublina, Bydgoszczy, Torunia, 
Poznania, Krakowa, Katowic, Gdańska 
i Białegostoku. Byli to zarówno profe-
sorowie o bogatym dorobku naukowym, 
jak też i młodzi badacze. W wygłoszo-
nych referatach analizowali najczęściej 
następujące zagadnienia: 

Elementy treściowe polskiej tożsa-
mości dawnej i obecnej;

Tożsamość społeczno-kulturowa 
Polaków za granicą i innych grup et-
nicznych oraz narodowych w Polsce;

Globalizacja, indywidualizm i laicy-
zacja jako wyzwania dla polskiej toż-
samości;

Wzajemne relacje pomiędzy kręgami 
i rodzajami tożsamości: lokalną, regio-
nalną, ogólnokrajową; etniczną, narodo-
wą, europejską;

Zagrożenia i szanse rozwojowe pol-
skiej tożsamości.

Omawiając zagadnienie tożsamo-
ści indywidualnej i zbiorowej, wskaza-
no na jej podstawowe właściwości: po-
czucie stałości, poczucie wewnętrz-
nej spójności oraz poczucie odrębności. 
Ukształtowana tożsamość poszczegól-
nych jednostek i społeczeństw stanowi 
podstawę orientacji w świecie, jest wa-
runkiem adekwatnej samooceny, poczu-
cia własnej wartości i pewności siebie, 
ułatwia dokonywanie konstruktywnych 
i efektywnych wyborów. 

Zdecydowanie najwięcej uwagi 
i czasu poświęcono problemom zbio-
rowej tożsamości polskiej. Uczestnicy 
Konferencji zastanawiali się nad pol-
ską tożsamością, kształtowaną przez ta-
kie czynniki jak: symbole i mity narodo-
we, język, świadomość narodowa, wię-
zy krwi, stosunek do dziedzictwa kultu-
rowego, terytorium. Tożsamość polska 
nie byłaby możliwa bez posiadania wła-
snej historii. Zakorzenienie w przeszło-
ści tworzy więź łączącą odległe pokole-
nia, dającą poczucie ciągłości. Poznanie 
tradycji i obyczajów ułatwia wzajemne 
kontakty z innymi ludźmi, umożliwia 
integrację ze środowiskiem, daje poczu-
cie więzi społecznej, a przez to zaspo-
kaja potrzebę bezpieczeństwa. Stanowi 
to podstawę do budowania tożsamości 
narodowej, europejskiej i ogólnoludzkiej 
(ks. prof. Henryk Skorowski).

W szczególny sposób podkreśla-
no znaczenie komunikacji w kształto-
waniu tożsamości pojedynczych jedno-
stek i grup społecznych. Wskazywano 
na istotne znaczenie więzi rodzinnych 
w kształtowaniu tożsamości młode-
go pokolenia (dr Dorota Gizicka, dr 
Małgorzata Szyszka). Stwierdzono, że 
człowiek w pierwszej kolejności naby-
wa tożsamość rodzinną, przyjmuje war-
tości, przekonania i kulturę rodziny. 
Następnie młode pokolenie identyfikuje 
się z własnym miastem, regionem i na-
rodem. Tożsamość kształtuje się na pod-

stawie posiadania wspólnej tradycji kul-
turowej, wspólnych wartości cenionych 
i przekazywanych z pokolenia na po-
kolenie i z grupy do grupy (prof. Irena 
Bukowska-Floreńska). Swoją tożsamość 
mają także poszczególne pokolenia 
Polaków po II wojnie światowej (prof. 
Jerzy Mikułowski Pomorski), katego-
rie i warstwy społeczne, np. chłopi pol-
scy (prof. Stanisław Wójcik). Oczywiście 
tożsamość ta ulega przeobrażeniom. 

Zaprezentowano poszczególne profi-
le identyfikacyjne (dr Dorota Misiejuk, 
dr Mirosław Sobecki), oraz wyniki badań 
empirycznych, które ujawniły uświado-
mione tożsamości regionalne i etniczne, 
takie jak: tożsamość Kaszubów (dr Anna 
Kwaśniewska), Ślązaków, Podlasiaków 
i Wielkopolan (dr Piotr Jabkowski, dr 
Piotr Cichocki). Tożsamości te cha-
rakteryzują się przede wszystkim dwo-
ma poziomami: etnicznym i regional-
nym, czyli poczuciem bycia Kaszubem, 
Ślązakiem, Wielkopolaninem, oraz na-
rodowym, czyli poczuciem przynależ-
ności do szerszej wspólnoty, jaką jest 
Polska.

Na Konferencji często stawiano py-
tania o sposób konstruowania polskiej 
tożsamości narodowej, o idee, mity 

Tożsamość polska 
w odmiennych kontekstach 
i czynniki ją kształtujące
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i symbole do jakich odwołują się Polacy. 
Odpowiedzi na te pytania dostarczy-
ły m.in. referaty na temat elementów 
przedmiotowych i podmiotowych pol-
skiej tożsamości (ks. prof. Stanisław 
Kowalczyk), tożsamościowych funkcji 
polskich mitów narodowych (dr Dariusz 
Wadowski). Silnie podkreślano również 
rolę komunikacji symbolicznej w rozwo-
ju tożsamości kulturowej (o. prof. Leon 
Dyczewski, prof. Leszek Korporowicz). 

Przeobrażenia, jakim podlega polskie 
społeczeństwo, są często spowodowa-
ne procesami globalizacji (prof. Janusz 
Sztumski). W przeszłości, gdy tempo 
zmian było powolne, a kontakt z obcy-
mi kulturami nie był tak łatwy jak dzi-
siaj, był czas, by obce wzory zachowań 
dostosować do pozostałych składników 
kultury polskiej. Dziś wiele wzorów za-
chowań przyjmowanych jest w postaci 
gotowej. 

Globalizacja może wywołać kryzys 
dotychczasowych wartości, norm i wzo-
rów zachowań, osłabienie więzi sąsiedz-
kich i rodzinnych, różne rodzaje pato-
logii społecznej, kryzys sztuki, kryzys 
demograficzny, laicyzację. Te zjawiska, 
będące konsekwencją zaniku wspólno-
ty wartości i norm, podważają podstawy 

procesów tożsamości kulturowej, powo-
dują rozproszenie i rozdarcie w kulturze, 
mogą prowadzić do głębokich kryzysów 
(prof. Wojciech Świątkiewicz). Ochrona 
tożsamości przed wpływem zunifikowa-
nej kultury masowej i amerykanizacją 
wzorów zachowania, czego następstwem 
jest wyobcowanie, zagubienie, brak po-
czucia własnej wartości i wartości wła-
snego dziedzictwa kulturowego, jest jed-
nym z podstawowych wyzwań dla pol-
skiej kultury i polskiego społeczeństwa. 

W procesie przeobrażenia współcze-
snej kultury ważną i doniosłą rolę odgry-
wają media. To one wpajają wzory życia, 
kształtują obyczaje i moralność, ustala-
ją system wartości, a tym samym kształ-
tują tożsamość Polaków (prof. Jerzy 
Mikułowski-Pomorski). Coraz waż-
niejszą rolę odgrywają media elektro-
niczne (Polskie Radio – prof. Stanisław 
Jędrzejewski), ale wciąż swój wpływ na 
kształtowanie tożsamości społeczno-
kulturowej zachowuje literatura (prof. 
Kazimierz Wolny-Zmorzyński).

Wygłoszone referaty i dyskusje w spo-
sób szczegółowy i całościowy zarysowały 
obraz polskiej tożsamości. Materiały za-
prezentowane na konferencji ukażą się 
w książce pokonferencyjnej. 

W ramach Konferencji (8 listopa-
da) odbyła się także uroczystość wręcze-
nia Księgi Jubileuszowej Kierownikowi 
Katedry Socjologii Kultury KUL, wy-
bitnemu socjologowi o. prof. Leonowi 
Dyczewskiemu. Liczne grono studen-
tów, pracowników KUL oraz zaproszo-
nych gości nagrodziło Profesora owa-
cjami na stojąco w momencie wręcze-
nia Księgi Jubileuszowej p.t. „Kultura 
– Media – Społeczeństwo”, zredago-
wanej przez dr. Dariusza Wadowskiego, 
adiun kta w Katedrze Socjologii Kultury. 
Ceremonii wręczenia dokonał Prorektor 
KUL, prof. Roman Doktór.

Zainteresowania naukowe prof. Leona 
Dyczewskiego odnoszą się do zagadnień 
socjologii kultury, socjologii mediów, so-
cjologii rodziny, a także polityki społecz-
nej. Ojciec Profesor podejmuje tematy 
nowe, społecznie ważne. Analizy teore-
tyczne wiąże on z praktyką życia spo-
łecznego, co znajduje wyraz w publika-
cjach (42 książki, ponad 300 artykułów) 
i organizowanych przez niego konferen-
cjach naukowych. W swoje poszukiwania 
badawcze włącza studentów, doktoran-
tów, asystentów i adiunktów. Do szcze-
gólnie cennych osiągnięć naukowych o. 
prof. Leona Dyczewskiego należy zali-
czyć: badania nad więzią międzypokole-
niową, opracowanie modelu polityki ro-
dzinnej w Polsce, opracowanie znaczą-
cych wartości kultury polskiej, badania 
empiryczne nad tożsamością społeczno-
kulturową Polaków, badania świąt reli-
gijnych obchodzonych w Polsce, badania 
nad regionem Lubelszczyzny. W swo-
jej działalności aktywnie współpracuje 
z wieloma instytucjami zagranicznymi 
i międzynarodowymi.

Podczas uroczystego wręczenia 
Księgi Jubileuszowej słowa wdzięczno-
ści i uznania skierowali do prof. Leona 
Dyczewskiego. Metropolita Lubelski 
abp Józef Życiński, bp Adam Lepa, 
dziekan WNS prof. Andrzej Sękowski, 
dyrektor Instytutu Socjologii prof. 
Stanisław Wójcik. Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof 
Grab czuk wręczył Jubilatowi medal 
„Ka zimierza Jagiellończyka” za zasługi 
dla Województwa Lubelskiego. 

Zarówno w Konferencji jak i w uro-
czystym wręczeniu Księgi Jubileuszowej 
uczestniczyło szerokie grono studen tów 
z seminarium o. prof. Leona Dy czews-
kie go. Wnieśli oni duży wkład w przy-
gotowanie konferencji, która była dla 
nich okazją do rozwoju umiejętności or-
ganizacyjnych i poszerzenia swojej wie-
dzy na temat polskiej tożsamości spo-
łeczno-kulturowej.

Helena Wilczewska

Na pierwszym planie od prawej:
o. Leon Dyczewski, Krzysztof Grabczuk
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W dniach 13-15 maja 2007 roku od-
była się kolejna poświęcona prawu an-
tycznemu konferencja zorganizowa-
na przez Katedrę Prawa Rzymskiego 
KUL, Katedrę Prawa Rzymskiego 
UMCS i Zakład Historii Starożytnej 
UMCS. Wpisała się ona w cykl lu-
belskich spotkań zapoczątkowany 
w 1993 roku sympozjum naukowym 
Prawo karne w starożytnym Rzymie. 
Następnie odbyły się konferencje: 
Kara śmierci w starożytnym Rzymie 
(1994), Religia i prawo karne w sta-
rożytnym Rzymie (1997), Crimina et 
mores. Prawo karne i obyczaje w staro-
żytnym Rzymie (2000), Contra leges et 
bonos mores. Przestępstwa obyczajowe 
w starożytnej Grecji i Rzymie (2004).

Na szóstym już z kolei spotkaniu zor-
ganizowanym w murach Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
spotkali się historycy, filologowie oraz 
prawnicy, których przedmiotem docie-
kań były zasady ochrony interesu pań-
stwowego w starożytności, zwłaszcza 
w starożytnym Rzymie, choć nie zabrało 
uwag dotyczących także Grecji i Egiptu. 
Otwarcia obrad dokonali prof. Marek 
Kuryłowicz, ks. prof. Antoni Dębiński 
i dr Henryk Kowalski.

Konferencja składała się z sześciu se-
sji. 

Pierwszej sesji przewodniczyła prof. 
Maria Zabłocka. Wystąpienia uczest-
ników zainaugurował prof. Bronisław 
Sitek referatem na temat przestęp-
stwa podpalenia w prawie rzymskim. 
Następnie prof. Norbert Rogosz przed-
stawił uwagi na temat pierwszych prób 
wykorzystania prawa do zwalczania 
triumwirów, dr Hanna Appel naświetli-
ła poglądy Cycerona dotyczące naduży-
cia prawa (na podstawie mowy w obro-
nia Roscjusza z Amerii), zaś dr Henryk 
Kowalski ukazał okoliczności uchwala-
nia ustaw wbrew niekorzystnym wróż-
bom w okresie schyłku Republiki.

Drugiej sesji przewodniczyła prof. 
Anna Pikulska-Radomska. Przedłożenia 
wyników swoich poszukiwań badawczych 
dokonali wówczas dr Dariusz Słapek (na 
temat ucieczek niewolników w okre-
sie republiki), mgr Anna Pawłowska – 

w odniesieniu do samobójstw na polece-
nie cesarza, mgr Anna Tarwacka – co do 
losów Sekstusa Pompejusza i mgr Piotr 
Kołodko – na temat chłosty jako środka 
zaostrzającego właściwą karę.

Przebiegiem trzeciej sesji kierował 
prof. Jan Zabłocki. Wystąpienia prele-
gentów poprzedziły referat prof. Rossany 
Ortu z Università degli Studi di Sassari 
(Guerra come causa di schiavitù) oraz wy-
stąpienie mgr Marka Stusa (Staroegipskie 
prawo karne w świetle źródeł z epo-
ki Nowego Państwa (XVI-XI w. p.n.e.). 
Następnie dr Jacek Pudliszewski przed-
stawił uwagi na temat działalności pro-
kuratorów ekwickich w epoce Sewerów, 
dr Sebastian Ruciński ukazał prefekta 
miasta jako strażnika bezpieczeństwa 
cesarza, zaś dr Krzysztof Amielańczyk 
zreferował zasady dokonanej za pano-
wania Hadriana i Antonina Piusa refor-
my sądowej policji śledczej.

Nad tokiem czwartej sesji czuwał prof. 
Bronisław Sitek. Z dysertacjami wystąpi-
li wówczas dr Maciej Jońca, który nakre-
ślił problemy interpretacyjne jawiące się 
na gruncie mowy w obronie Kluencjusza. 
Następnie mgr Renata Kamińska przed-
stawiła zasady dbałości o higienę pu-
bliczną w Rzymie, mgr Elżbieta Loska 
omówiła instytucję provocatio ad popu-
lum, zaś mgr Paulina Święcicka ukaza-
ła poglądy jednego z rzymskich prawni-
ków – Ulpiana, na temat granic dozwo-
lonego działania urzędników publicz-
nych w starożytnym Rzymie. Na koniec 
mgr Konrad Tomasz Tadajczyk przed-
łożył interesujące refleksje nad odpo-
wiedzialnością karną lekarza za udział 
w spisku na życie cesarza.

Program drugiego dnia, kiedy pią-
tej i szóstej sesji przewodniczył prof. 
Norbert Rogosz, obejmował następu-
jące wystąpienia: dr. Adama Świętonia 
na temat statusu żołnierzy-rozbójni-
ków w świetle konstytucji cesarskich, dr 
Moniki Wójcik o stosunku państwa do 
herezji ariańskiej, zaś ks. dr. Stanisława 
Jóźwiaka – w odniesieniu do donatystów. 
Dr Marzena Dyjakowska zreferowała za-
sady postępowania w sprawach o obrazę 
majestatu w okresie cesarstwa, dr Renata 
Świrgoń-Skok – problematykę ochrony 

znaków granicznych. O privilegium fo-
ri duchowieństwa w konstytucjach ce-
sarskich mówił ks. dr Piotr Sadowski, 
zaś dr Joanna Misztal-Konecka zastana-
wiała się czy kazirodztwo i pohańbienie 
kapłanki Westy stanowiły przestępstwa 
przeciwko państwu.

Zainteresowanie tematyką ochro-
ny interesów państwa w prawie karnym 
starożytności okazało się bardzo duże, 
czego dowodem jest przede wszystkim 
wygłoszenie 24 referatów. Nadto nie-
zwykle rozległy okazał się zakres wystą-
pień prelegentów. Nie dziwi więc, że se-
sje przedzielone zostały ożywioną dys-
kusją. Trudno też nie zauważyć, że na 
kanwie niemal każdego wystąpienia ro-
dziły się konkluzje stwierdzające aktual-
ność instytucji i koncepcji wypracowa-
nych w starożytności. 

W podsumowaniu rozważań kon-
ferencyjnych prof. Marek Kuryłowicz 
zwrócił uwagę na to, że w starożytno-
ści rzymskiej ochrona interesów państwa 
była ze wszech miar doskonale pomy-
ślana, co zasługuje na podkreślenie przy 
uwzględnieniu, że formuła tej ochrony 
była bardzo szeroka. Salus rei publicae 
obejmował nie tylko kwestie tradycyjnie 
uznawane za interes polityczny, ale także 
troskę o ład i porządek publiczny, oby-
czajowy, religijny.

Materiały konferencyjne, poszerzo-
ne o kilka referatów, których autorom 
niestety nie było dane wystąpić w to-
ku obrad, zostały wydane staraniem 
Wydawnictwa KUL jako praca pt. Salus 
rei publicae. Ochrona interesów pań-
stwa w prawie karnym starożytnej Grecji 
i Rzymu.

Podkreślić też trzeba, że w trakcie 
obrad doszło do spotkania założyciel-
skiego stowarzyszenia romanistów pol-
skich Polska Romanistyka Prawnicza, 
stawiającego sobie za cel rozwój nauki 
prawa rzymskiego. Po uchwaleniu statu-
tu stowarzyszenia, wybrano zarząd, któ-
ry tworzą: prof. Wojciech Dajczak, prof. 
Franciszek Longchamps de Bérier, dr 
Piotr Niczyporuk, mgr Piotr Kołodko 
i mgr Dagmara Skrzywanek.

Joanna Misztal-Konecka

Salus rei publicae suprema lex.
Ochrona interesów państwa w prawie 
karnym starożytnej Grecji i Rzymu
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W dniach 4-6 października 
2007 roku na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II, pod egidą 
Katedry Teorii Literatury KUL, 
odbyła się V Konferencja 
Aksjologiczna nosząca tytuł 
„Prawda w literaturze”. 
Konferencja ta wpisuje 
się w cykl spotkań 
poświęconych zagadnieniom 
aksjologicznym, które 
odbywają się w Lublinie od 25 
lat. 

Tegoroczne spotkanie miało charakter 
szczególny. Konferencja została bowiem 
dedykowana profesorowi Stefanowi 
Sawickiemu z okazji jego 80. urodzin. 
To właśnie profesorowi Sawickiemu za-
wdzięczamy obecność problematyki ak-
sjologicznej we współczesnych polskich 
badaniach nad literaturą.

Dokładnie przed ćwierćwieczem 
(1982) zainicjował on cykl konferen-
cji aksjologicznych i serię wydawniczą 
„Literatura w Kręgu Wartości”. Był też 
redaktorem dwóch pierwszych tomów 
pokonferencyjnych (ugruntowały one 
problematykę aksjologiczną w świado-
mości polskiego literaturoznawstwa): 
O wartościowaniu w badaniach literac-
kich, wespół z Władysławem Panasem 
(Lublin 1986) oraz Problematyka ak-
sjologiczna w nauce o literaturze, we-
spół z Andrzejem Tyszczykiem (Lublin 
1992). W ramach wspomnianej serii wy-
szły także dwa kolejne tomy: Interpretacje 
aksjologiczne, pod redakcją W. Panasa i A. 
Tyszczyka (Lublin 1997) oraz Wartość 
i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpre-
tacji, pod redakcją A. Tyszczyka, E. Fiały 
i R. Zajączkowskiego (Lulin 2003). Tom 
Prawda w literaturze został zapowie-
dziany jako następny w serii. 

Zwieńczeniem okolicznościowego 
charakteru konferencji były: przedsta-
wienie Teatru NN w Ośrodku Brama 
Grodzka oraz bankiet na cześć profesora 
Sawickiego w kawiarni „Brama”, na któ-
ry prócz uczestników konferencji zostali 
zaproszeni również najbliżsi przyjaciele 
Jubilata. Oba miejsca, dodajmy, są moc-
no związane z nieżyjącym już profeso-
rem Władysławem Panasem. 

Innym elementem, wyróżniającym 
tegoroczną konferencję na tle poprzed-

nich, był „monograficzny” w charakte-
rze temat – „Prawda w literaturze”, wy-
raźnie nawiązujący do dyskusji nad tym 
zagadnieniem, toczącej się w polskiej 
nauce o literaturze po wydaniu książ-
ki Ingardena Das literarische Kunstwerk 
(1931), a szczególnie po publikacji prze-
kładu polskiego w roku 1960.

Dziś zagadnienie prawdy w literatu-
rze nawiązujące do koncepcji quasi-są-
dów Romana Ingardena wydaje się być 
pojęciowo opanowane. Przypomnijmy 
tylko kilka nazwisk badaczy, którzy po-
dejmując dyskusję z Ingardenem, for-
mułowali także własne stanowiska teo-
retyczne: Wacław Borowy, Henryk 
Markiewicz, Jerzy Pelc, Władysław 
Stróżewski, Katarzyna Rosner, Jerzy 
Ziomek. 

Organizatorzy, obierając za temat 
konferencji prawdę w literaturze, chcieli 
po pierwsze – przypomnieć o tym waż-
nym zagadnieniu, a po drugie – i to był 
najważniejszy cel konferencji – dać moż-
liwość przemyślenia go na nowo w świe-
tle najnowszych uwarunkowań literatury 
i nowej sytuacji literaturoznawstwa.

Biorąc pod uwagę ilość nadesłanych 
zgłoszeń można wnioskować, że „aktu-
alizacja” zagadnienia prawdy w litera-
turze była bardzo potrzebna. Podczas 
trzech dni wygłoszono 50 referatów, któ-
re możemy podzielić na kilka sposobów. 
Pierwszym kryterium jest sposób ujęcia 
tematu przez prelegentów. Zasadniczo 
zagadnienie prawdy w literaturze zosta-
ło przedstawione albo w sposób teore-
tycznoliteracki, z licznymi nawiązania-
mi do wspomnianych wyżej polskich 
badaczy lub do różnych nurtów myśli 
zachodniej, albo w sposób historyczno-
literacki, ukazujący problem prawdy na 
przykładzie konkretnych utworów, kon-
wencji, gatunków, nurtów literackich. 

Organizatorzy w taki sposób uło-
żyli program konferencji, że wystąpie-
nia stricte teoretyczne obejmowały ob-
rady plenarne, a wystąpienia poświęco-
ne konkretnym dziełom, historycznoli-
terackie – obrady sekcyjne.

Obrady plenarne przez pierwsze dwa 
dni otwierały konferencję i były w pew-
nym sensie teoretycznym przygotowa-
niem do obrad w sekcjach. Podział wy-

stąpień, które za cel miały teoretyczne 
ujęcie prawdy w literaturze opierał się na 
uszeregowaniu poszczególnych koncep-
cji i sposobów ujmowania prawdy. 

Konferencję otworzyły dwa refera-
ty, z których jeden naświetlił aktualny 
stan badań nad pojęciem prawdy w fi-
lozofii – Tadeusz Szubka (Między mini-
malizmem a pluralizmem. Z najnowszych 
dyskusji f ilozoficznych o prawdzie). Drugi 
był prezentacją poglądów tzw. konstruk-
tywizmu – Erazm Kuźma w referacie 
Konstruowanie prawdy dzieła literackie-
go, badając różne historyczne teorie na 
temat prawdy dochodzi do wniosku, że 
tak zwana prawda jest wytworzona, a nie 
dana uprzednio, jest wynikiem działa-
nia komunikacyjnego. Uzasadniał rów-
nież założenie, że sensownie jest mó-
wić o prawdzie dzieła literackiego, a nie 
o prawdzie w dziele literackim, a tym 
mniej o prawdzie teorii literatury, hi-
storii literatury czy krytyki literackiej. 
Konkluzją powyższych rozważań było 
stwierdzenie, że wszelki dyskurs o praw-
dzie ma charakter analogiczny czyli za-
mknięty jest w obiegu cyrkularnym, po-
zbawiony metajęzyka, jest formą w for-
mie.

Warto zauważyć, że koncepcje 
Ingardena, choć nie stanowiły główne-
go nurtu referatów, były widoczne w kil-
ku wystąpieniach, podobnie jak koncep-
cje W. Stróżewskiego.

Katarzyna Rosner w referacie 
Ingardenowska koncepcja dzieła literac-
kiego: jej doniosłość i jej anachroniczność 
stwierdza, że teoria Ingardena była prze-
łomowa, szczególnie w przezwyciężaniu 
pozytywistycznej koncepcji literatury, 
która głosiła, że nauki humanistyczne 
nie różnią się metodologicznie od nauk 
przyrodniczych. Jednak przez anachro-
niczność modelu poznawczego – twar-
dego jądra koncepcji Ingardena, została 
ona wyparta, zastąpiona modelem her-
meneutycznym. Hermeneutyka trakto-
wała dzieło literackie jako narzędzie do 
poznawania prawdy, Ingarden widział 
tekst literacki jako przedmiot i to prze-
kreślało możliwość traktowania utwo-
ru literackiego „na serio” w jego dąże-
niu do prawdy. W pewnym sensie od-
powiedzią na powyższy referat było wy-

Prawda 
w literaturze
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stąpienie Łukasza Wróbla zatytułowane 
Filozof ia literatury Romana Ingardena, 
czyli o cyrkularności konkretyzacji i niedo-
określoności tzw. „prawdy w literaturze”. 
Młody badacz, interpretując estetyczne 
pisma Ingardena, dokonał aplikacji ka-
tegorii skrótów perspektywiczno-czaso-
wych do całości wywodów wybitnego li-
teraturoznawcy, szczególnie skupiając się 
na mechanizmach funkcjonowania świa-
domości. To, wydawałoby się zapomnia-
ne przez badaczy, zagadnienie pozwala 
na nowo spojrzeć na proces aktualizacji 
dzieła literackiego przez odbiorcę. 

Profesor Stefan Sawicki w odczy-
cie zatytułowanym Uwagi o „prawdzi-
wości interpretacji” literatury, wychodząc 
od artykułu Władysława Stróżewskiego 
Prawdziwościowa interpretacja dzieła 
sztuki literackiej i opierając się na my-
śli Ingardena, nakreślił własną koncepcję 
relacji dzieła sztuki w stosunku do praw-
dy. Autor po części zgodził się z założe-
niami Stróżewskiego, który chciał być 
wierny Ingardenowskiej teorii quasi-są-
dów i jednocześnie zbliżyć się do po-
wszechnej praktyki czytelników, którzy 
szukają w literaturze wiedzy o świecie re-
alnym. Jednak koncepcja Stróżewskiego 
była dla profesora Sawickiego niewy-
starczająca. Jego teoria oparta została na 
szeroko pojętej aluzyjności. Oparta na 
analogii cech, struktur, relacji, aluzyjność 
okazuje się uzasadnieniem prawdziwości 
dzieł o fikcjonalnym charakterze, należy 
ją rozumieć jako zasadę literackiej ko-
munikacji z czytelnikiem. Tekst aluduje 
do świata wobec siebie zewnętrznego – 
i w ten sposób stwierdza coś o rzeczywi-
stości. Inaczej niż w przypadku koncep-
cji Stróżewskiego, prawda nie jest w tym 
przypadku prawdą interpretatora (rico-
eurowską prawdą czytelnika w obliczu 
dzieła), lecz jej nadawcą okazuje się sam 
autor, oczywiście nie jako realna postać, 
ale autor tego oto konkretnego dzieła.

Echa koncepcji Stróżewskiego sły-
szalne były w wystąpieniu Michała 
Januszkiewicza Prawda efekt f ikcji. 
Badacz, przedstawiając różnego rodza-
ju problemy związane z zagadnienia-
mi prawdy, fikcji w literaturze i filozo-
fii, w części kończącej swoje wystąpienie 
podejmuje polemikę z przekonaniem 
Stóżewskiego, że w perspektywie lite-
ratury należało stawiać problem praw-
dy w sensie logicznym. Januszkiewicz 
nie zgodził się ze stwierdzeniami filo-
zofa odnośnie takich pojęć jak „właści-
wa interpretacja”, „ostateczny sens dzie-
ła” i zaliczył je do tzw. interpretacji ade-
kwatnościowej, która według badacza 
nie ma nic wspólnego z wiernością wo-
bec tekstu, a tym bardziej do zagadnie-
nia prawdy tekstu. 

Zgoła odmienne zdanie na temat idei 
Stróżewskiego przestawiła Bernadetta 
Chachulska w referacie Jeszcze o liryce 
i prawdzie życia. Podejmując zagadnie-
nie prawdziwości w liryce poparła tezę 
Stróżewskiego, że dzieło może stać się 
prawdziwe wyłącznie dzięki sądom in-
terpretującym, a prawdziwość jest wła-
snością relacji zachodzącą między sąda-
mi interpretującymi a rzeczywistością 
transcendentną. 

Nawiązania do modnej dziś teo-
rii światów możliwych i logiki modal-
nej można było odnaleźć w referacie 
Anny Martuszewskiej Prawda i możli-
wość. O ujęciu literackiej teorii prawdy za 
pomocą teorii światów możliwych, w któ-
rym badaczka zwróciła uwagę na nie-
mal zupełną nieobecność teorii Davida 
Lewisa w ujęciu literackiej teorii praw-
dy. Problem prawdy badaczka rozstrzy-
gała w ujęciu logiki modalnej, zwłaszcza 
w jej modelu realistycznym i fikcjonal-
nym, używając tzw. operatora fikcji. 

Andrzej Stoff w referacie Analogiczna 
teoria dzieła literackiego. W poszukiwaniu 
prawdy w literaturze na tle całościowej teo-
rii dzieła literackiego wprowadził pojęcie 
analogonu – które możemy zdefiniować 
jako dzieło powstałe na skutek pozna-
nia świata, z drugiej strony istnieją dzie-
ła, jak analizowany poemat Kacenelsona, 
w którym prawda ma status podstawowy 
i niezbywalny.

Obrazu myśli teoretycznej na temat 
prawdy dopełniają dwa referaty. Pierwszy 
– Andrzeja Tyszczyka Prawda w litera-
turze. Między logiką a etyką, w którym 
autor przyjmuje stanowisko głoszące, 
że prawda ma charakter uzupełniający 
i niekonieczny wobec strony estetycz-
nej literatury. 

Drugi zaprezentowany przez 
Jarosława Płuciennika i Leszka Kar-
czews kiego pt. Prawda w literaturze to 
może być tylko prawda subiektywna. Ba-
da cze, reprezentujący myśl pragmatycz-
ną, ukazali, że w odniesieniu do literatu-
ry nie można mówić o prawdzie klasycz-
nej, a tylko o prawdzie pragmatycznej, 
za leżnej od różnie wyznaczanych celów 
lektury.

Jak już wspomniałem, obrady plenar-
ne były teoretyczną podstawą dla obrad 
historycznoliterackich, które odbywały 
się w sekcjach.

Sekcja pierwsza „Poetyka i teoria”. 
W skład tej sekcji wchodziły teksty 
obejmujące zagadnienia z dziedziny po-
etyki, opisujące poszukiwanie, nazywa-
nie prawdy w różnych warstwach dzie-
ła literackiego i obejmujące lirykę, epi-
kę i dramat. Lirykę reprezentował refe-
rat Witolda Sadowskiego: Ton a prawda 
w utworach pisanych wierszem. Podjął 
w nim on próbę pokazania, w jakim za-
kresie i pod jakimi warunkami struktu-
ra wersyfikacyjna pomaga w odczytaniu 
autorskiego tonu, a zatem prawdziwego 
głosu autora. 

Maciej Gorczyński w referacie pt. 
Status poznawczy tekstu narracyjnego od-
powiadał na pytanie, czy przez tekst lite-
racki możemy zdobyć wiedzę o świecie, 
szczególnie kładąc nacisk na poznawczą 
funkcję narracji. W obszarze epiki wy-
powiadali się również Rafał Koschany 
(Między prawdą powieściową a nauko-
wą fikcją. Problem antropologii literatury) 
oraz Katarzyna Szlewska (Prawda cy-
tatu czyli o grze alegacjami). Autorka na 
przykładzie Paryskich pasaży Krzysztofa 
Rutkowskiego rozważała związek mię-
dzy grą alegacjami a problemem praw-
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dy – prawdy literackiej, prawdy podmio-
tu eseju jak i prawdy oczekiwanej w od-
biorze czytelniczym.

Obszar dramatu zagospodarował 
Wojciech Kaczmarek referatem Prawda 
w teatrze. Przedstawiając historię i prze-
mianę zagadnienia prawdy w poszcze-
gólnych etapach rozwoju teatru, pokazy-
wał, że ukazywanie prawdy o człowieku, 
o egzystencji jest szczególnym zadaniem 
teatru i jednym z głównych jego celów. 

Dwie kolejne sekcje połączył wspól-
ny tytuł „W stronę współczesności”, róż-
nił je jednak obszar badań. W pierwszej 
znalazły się referaty poświęcone poezji, 
w drugiej prozie. 

W sekcji poetyckiej mogliśmy zapo-
znać się z poszukiwaniem, odkrywaniem 
prawdy w twórczości: Tadeusza Peipera – 
referat Joanny Grądzel-Wójcik Na przy-
kład Peiper. O dochodzeniu (do) prawdy 
w literaturze. Jerzego Liberta – wystą-
pienie Anny M. Szczepan-Wojnarskiej 
Habitus poetycki Jerzego Liberta. Czesława 
Miłosza – referaty Tomasz Garbola 
O relacji pomiędzy prawdą a pięknem 
oraz Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej 
„..nie umiemy żyć w fantasmagorii”. Kilka 
literackich wypowiedzi o prawdzie. 

Dorota Kudelska, w swoim referacie 
Obraz współczesności we współczesnych ob-
razach. Dyskusja poetów z Podkowińskim 
i Malczewskim w tle, przekroczyła gra-
nice literatury rozszerzając obszar badań 
nad prawdą na malarstwo. 

Sekcji poświęconej prozie patro-
nowali: Witold Gombrowicz, które-
go poszukiwania prawdy nadprzy-
rodzonej przedstawił Edward Fiała 
w referacie O prawdzie metaf izycz-
nej w dyskursie egzystencjalnym Witolda 
Gombrowicza, Włodzimierz Odojewski, 
którego proza zainspirowała siostrę 
Wiesławę Tomaszewską do rozważania 
o Wielowarstwowości prawdy literackiej, 
Stanisław Lem, wywołany przez Macieja 
Dajnowskiego referatem Fikcja literac-
ka a epistemologia na przykładzie twór-
czości Stanisława Lema, Teodor Parnicki, 
którego powieść Tylko Beatrycze skłoni-
ła Małgorzatę Borkowską do rozważań 
na temat Prawdy historycznej w powieści 
eksperymentalnej. Podobną problematykę 
poruszał również Maciej Nowak w refe-
racie Jaką prawdę o dziejach przekazują 
powieści historyczne?

Czwarta sekcja nosiła tytuł „Od świa-
dectwa do kreacji” i była poświęcona za-
gadnieniu, które w kontekście rozwa-
żań nad prawdą wydaje się bardzo waż-
ne – formie autobiograficznej. To za-
gadnienie zostało rozbite na dwie części. 
Pierwszą część możemy nazwać za tytu-
łem referatu Dariusza Szczukowskiego 
Literatura jako świadectwo. Otworzył 

tę problematykę referat Sławomira 
Buryły Prawda i stosowność w literatu-
rze Holocaustu. Badacz rozważał dwa 
zagadnienia: rozumienie pojęcia praw-
dy w tekstach podejmujących temat 
Zagłady oraz odpowiedź na pytanie, czy 
każdy rodzaj literacki jest uprawniony 
do tworzenia opowieści o Holocauście. 
Podobne problemy podejmowała rów-
nież Beata Przymuszała w referacie 
Między wiarygodnością a autentycznością 
– problem traumy w literackich zapisach 
traumy. Autorka, zestawiając ze sobą po-
jęcia wiarygodności i autentyczności, od-
powiada na pytanie, jaka jest relacja po-
między nimi w literaturze traumatycznej 
i czy oba te ujęcia są istotnymi elemen-
tami literatury przedstawiającej traumę. 
Rozważa również, jaka jest relacja mię-
dzy powyższymi ujęciami a koncepcją 
tożsamości narracyjnej i myśleniem o li-
teraturze jako doświadczeniu.

Druga część referatów odnosiła się 
do drugiego członu tytułowego sekcji – 
kreacyjności. Trzy referaty, które trakto-
wały o tym zagadnieniu, nawiązywały do 
literatury dokumentu osobistego, szcze-
gólnie kładąc nacisk na dziennik. Paweł 
Rodak, w referacie Prawda w dzienniku 
osobistym, opierając się na Dziennikach 
Zofii Nałkowskiej odpowiadał na pyta-
nie, na ile dziennik – konstrukcja narra-
cyjna, może odzwierciedlać lub wyrażać 
prawdę, czy to w aspekcie metafizycz-
nym, historycznym, czy psychologicz-
nym. Podobne zagadnienia w referacie 
Prawdy dziennika poruszał Adam Fitas 
oraz Marcin Adamiak, prezentując tekst 
Pisarstwo autobiograficzne. Między kłam-
stwem a kreacją.

Piąta sekcja, nosząca tytuł „W per-
spektywie tradycji”, zbierała teksty trak-
tujące o prawdzie w aspekcie egzysten-
cjalno-metafizycznym, powstałe na ba-
zie dzieł pisarzy, poetów, mistyków, 
którzy w sposób szczególny przyczy-
nili się do rozwoju nurtu metafizycz-
nego i egzystencjalnego w literaturze. 
Anna Grzegorczyk przedstawiła referat 
Prawda literacka a objawiona w „Fauście” 
Geothego i poezji św. Jana od Krzyża, 
w którym pokazała, że na pozór różne 
utwory i różni autorzy mają wiele punk-
tów wspólnych, odnajdując w Fauście na-
wiązania do poezji hiszpańskiego mi-
styka. 

Nurt romantyczny zamknęła Mag da-
le na Saganiak referatem Dzie ło literac-
kie a prawda doświadczenia wewnętrz-
nego w romantycznej refleksji o literatu-
rze. Badaczka, opierając się na dziełach 
Libelta, Trentowskiego, Kre mera, a tak-
że na dyskusjach filozoficzno-literackich 
Krasińskiego, przedstawiła swoiste rozu-
mienie wyobraźni jako władzy poznaw-

czej, prowadzącej do poznania praw-
dy niedostępnej w doświadczeniu zmy-
słów. Nurt pozytywistyczny na gruncie 
polskim otworzyła Agata Skała refera-
tem W poszukiwaniu prawdy o człowie-
ku („Diokles” Henryka Sienkiewicza). 
Autorka, wychodząc od analizy 
Sienkiewiczowskiej noweli, ukazała, ja-
ka jest rola sztuki, literatury w odkry-
waniu prawdy o człowieku. Tekstem za-
mykającym tę sekcję był referat Doroty 
Jewdokimow „Realizm w wyższym sen-
sie” jako metoda wydobywania prawdy 
w dziele literackim F. M. Dostojewskiego. 
Młoda badaczka, na podstawie studiów 
twórczości autora Biesów wysunęła te-
zę, że metoda twórcza Dostojewskiego 
jest bardzo bliska fenomenologii. Pisarz, 
wychodząc od bezpośrednio i naocznie 
doświadczonego świata, próbuje docie-
rać do istoty literacko przedstawionych 
zjawisk. Nie zatrzymuje się on jednak 
na powierzchniowych strukturach nar-
racyjnych. „Drążąc w głąb” świata przed-
stawionego, upomina się o metafizyczny 
wymiar rzeczywistości. 

Szósta i ostatnia sekcja, która zamy-
kała wystąpienia o charakterze historycz-
noliterackim, nosiła tytuł „Genologia 
i krytyka”, zatem mieściła w sobie re-
feraty dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, 
zajmujące się genologią, czyli przedsta-
wiające zagadnienie prawdy na płasz-
czyźnie konkretnych gatunków literac-
kich. Tutaj możemy umieścić Mariusza 
Kraskę z referatem Teoria spisku. Fikcja 
a rzeczywistość w powieści sensacyjnej oraz 
Iwonę Piętę, która zaprezentowała szkic 
Dlaczego czytamy fantastykę. Rozważania 
o prawdzie na przykładzie prozy Jacka 
Dukaja. 

Druga grupa tekstów ukaza-
ła problem prawdy w krytyce literac-
kiej. Reprezentowały go teksty: Sylwii 
Panek Duch Sokratesa w krytyce literac-
kiej międzywojnia oraz Jana Musiała 
Najtrudniejsza wartość. Prawda w ak-
sjologicznej praktyce badawczej Stefana 
Kołaczkowskiego. 

Czy konferencja dała odpowiedź na 
pytanie, czy zagadnienie prawdy jest na-
dal ważne i potrzebne w świetle współ-
czesnego literaturoznawstwa? Wielość 
stanowisk, czasem sprzecznych, nawią-
zania, ale i krytyka wobec klasycznych 
ujęć wskazują, że zagadnienie prawdy 
budzi duże zainteresowanie. Być może 
jest to znak odejścia od dominującego 
we współczesnym literaturoznawstwie 
paradygmatu sceptycznego.

Praktyką lat ubiegłych, mam nadzie-
ję, że i po tej konferencji zostanie opu-
blikowana książka zbierająca materiał 
z V Konferencji Aksjologicznej.

Paweł Komar



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

18

nr 6 (110) listopad-grudzień 2007

Z 
ży

ci
a 

U
ni

w
er

sy
te

tu

Od początku studiów myślałam o ja-
kimś programie stypendialnym związa-
nym ze zmianą uniwersytetu, zamierza-
łam skorzystać z oferty MOST. Wówczas 
w grę wchodziły jedynie miasta w Polsce. 
Wybrałam Toruń. Skompletowałam 
wszystkie potrzebne dokumenty i wy-
ruszyłam do Działu Toku Studiów by 
złożyć podanie. Nie dotarłam tam jed-
nak, bo po drodze spotkałam swojego 
Przyjaciela. Jako że nie był wtajemni-
czony w moje plany, na korytarzu go 
krótko wprowadziłam w szczególny wy-
konywanej przeze mnie operacji pod 
kryptonimem „Most”. Pomysł z wymia-
ną jak najbardziej przypadł Mu do gu-
stu, jednak pół-żartem, pół-serio, stwier-
dził, że nie powinnam się ograniczać 
i spróbować sił jako „Sokrates”. Po jed-
nodniowym zastanowieniu i odłożeniu 
na bok obaw związanych z językiem, 
wydatkami, dłuższym pobytem za gra-
nicą i wszystkimi jego konsekwencja-
mi złożyłam aplikację na stypendium 
Socrates-Erasmus. Do chwili postawie-
nia stopy na praskim Hlavni Nadrażi 
(Dworzec główny w Pradze), nie wie-
rzyłam, że przez pół roku będę studio-
wała na jednej z najstarszych i najsza-
cowniejszych uczelni na świecie.

„Patrzę na Pragę… przez okno mojego pokoju w aka-

demiku Uniwersytetu Karola w PRADZE…Więc jednak 

się udało…, trafiłam…, i nieważne, że trzy razy 

pomyliłam autobusy i pojechałam metrem w przeciw-

nym kierunku… jestem w PRADZE… uff… muszę 

się przespać.”
(Praga, 10 lutego 2007)

Do Pragi przybyłam 10 lutego. 
Nigdy wcześniej nie byłam w stolicy 
Czech, więc dotarcie z dworca kolejo-
wego w centrum miasta do akademika 
na przedmieściach zajęło mi około 3 go-
dzin, co przy niezwykłej sprawności pra-
skiej komunikacji miejskiej można wy-
konać w około 40 minut. Jednak nawet 
wtedy, gdy wytrwale szukałam przystan-
ku tramwajowego wiedziałam, że dobrze 
będę się tam czuć. 

Tak się też stało. Piękne miasto, 
prężnie działający uniwersytet i przede 
wszystkim wspaniali ludzie, to tylko nie-
które z przyczyn, dlaczego tak dobrze 
czułam się na stypendium.

„Nie wiem, dlaczego towarzyszy mi silne uczucie, że 

będę się tu dobrze czuła, choć jeszcze nie byłam na 

uczelni, a to przecież tam będę spędzać znaczną część 

mojego czasu… może to przez atmosferę miasta… 

dziś pierwszy raz zgubiłam się w Pradze…„

(Praga 11 lutego 2007)

W czasie pobytu w Pradze postano-
wiłam zamieszkać w akademiku. Była to 
słuszna decyzja głównie ze względu na 
innych studentów. Jak się później oka-
zało stypendyści, którzy wynajmowali 
mieszkania nie nawiązali tylu kontak-
tów i byli mniej zżyci ze sobą, niż ci 
mieszkający w akademiku. Kolejną za-
letą były niskie koszty, wszak płaciliśmy 
sam „czynsz”, nie trzeba było martwić 
się rachunkami za wodę, światło czy gaz. 
Faktem jest, że akademiki Uniwersytetu 
Karola znajdują się na przedmieściach 
Pragi, jednak przy dobrym połączeniu 
komunikacyjnym nie jest to tak uciążli-
we, jak mogłoby się wydawać. Poza tym 
podróżując, np. tramwajem, można do-
strzec, że Praga to nie tylko miasto-mu-
zeum i że mieszkają w niej prawdziwi 
Czesi, a nie obcokrajowcy i turyści, któ-
rych jest tam niewątpliwie dużo.

Akademik ma jeszcze jeden plus, 
znajduje się w nim mensa. Oczywiście 

można to uznać za cechę dodatnią tyl-
ko wtedy, gdy ktoś gustuje w stołów-
kowej kuchni. Ta czeska ma na pewno 
swój specyficzny klimat, jest tania i czę-
sto, pod warunkiem jednak, że przyj-
dzie się o odpowiedniej porze, można 
spróbować jednego z wielu smakołyków 
českého jidla. Każdemu gorąco polecam 
choć jedną wizytę w stołówce, np. tej na 
Opletalowej, choćby tylko po to, by po-
czuć atmosferę miejsca, gdzie obědva-
jiu (jedzą obiad) „normalni studenci”. 
Kończąc już tematykę kulinariów, do-
dam tylko, że własną mensę ma każ-
dy wydział, tak więc w przerwie można 
zjeść obiad z trzech dań, a w czasie całe-
go dnia zajęć na pewno przyda się solid-
na porcja kalorii.

„Znowu został tylko hauskowy knedlik z gulaszem, 

a wcześniej była zemlowka… tyle razy obiecywałam 

sobie, że przyjdę wcześniej…”

(stołówka UK na Albertowie) 

Czeski system studiów znacznie róż-
ni się od polskiego i jest bardziej niż 
nasz zbliżony do tego obowiązującego 
w krajach Europy Zachodniej. Studenci, 
by zaliczyć semestr, muszą zdobyć 28 
punktów, z czego tylko mniej więcej po-
łowa to zajęcia obowiązkowe, pozostałe 
dobierane są wg indywidualnych kryte-
riów, w ramach wydziału czy kierunku. 
Taki styl studiowania pozwala studen-
tom na organizację swej nauki w sposób 
odpowiadający ich zainteresowaniom 
i planom na przyszłość. 

PRAHA JE STARA 
A KRASNA

Mój „Socrates-Erasmus” 
wydarzył się przez przypadek, 

może nie taki zupełny, ale 
splot okoliczności, który 

sprawił, że wzięłam udział 
w europejskiej wymianie 
studenckiej i to akurat w 

czeskiej Pradze, jest dla mnie 
samej zaskakujący. 
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Inaczej przedstawia się również struk-
tura zajęć na uniwersytecie. Studenci, 
tak jak u nas, mają do wyboru ćwiczenia, 
konwersatoria, wykłady, seminaria, jed-
nak przeważająca część to forma pośred-
nia pomiędzy ćwiczeniami, konwersato-
rium a wykładem. W czasie takich „lek-
cji” analizuje się teksty źródłowe, toczy 
się dyskusja i prowadzony jest wykład. 
By dostać określoną liczbę punktów nie-
rzadko w ciągu semestru trzeba przygo-
tować prezentację, normą zaś jest napi-
sanie pracy (około 15 stron), by potem 
przystąpić do egzaminu. Ten zaś obej-
muje zakres materiału, który został zre-
alizowany w czasie semestru. 

To, co przede wszystkim podoba-
ło mi się w sposobie prowadzania za-
jęć, to nacisk na wykorzystywanie opa-
nowanych faktów (w przypadku mo-
jego programu, głównie z historii idei) 
w dyskusji. Ujawnianie własnych poglą-
dów, po to by następnie poddawać je 
krytyce. Odnajdywanie powiązań po-
między przeszłością a teraźniejszością. 
Znajdywanie związku pomiędzy infor-
macjami. Wszystko to wymaga zaś ich 
znajomości. W czasie studiów historycz-
nych na KUL-u kładziony jest duży na-
cisk na warsztat. To niewątpliwie ogrom-
na ich zaleta. Niestety, nie wszyscy stu-
denci mają solidne podstawy z liceum, 
a gdy sfera faktograficzna nie zawsze 
rozwijana jest w takim samym stopniu, 
część studentów odczuwa adekwatny do 
ich wiedzy dysonans. Oczywiście mogli-
by zniwelować go sami, a daty i postaci 
zawsze można sprawdzić w odpowied-
nim podręczniku.

Uniwersytet Karola, jedna z najstar-
szych i najszacowniejszych uczelni na 
świecie, posiada znakomicie wykształco-
ną kadrę, zróżnicowaną nie tylko kom-
petencjami, ale również narodowością. 
Nierzadko profesorowie są obcokrajow-
cami, którzy na czas roku akademickie-
go, bądź na stałe, zamieszkali w Pradze. 
Tylko niektórzy z nich nie mówili po 
czesku i prowadzili zajęcia po angielsku. 

Kolejną zaletą planu zajęć na UK by-
ła możliwość szerokiego wyboru wykła-
dów i ćwiczeń w obcych językach. Było 

to powiązane ściśle z liczbą studentów 
zagranicznych, którzy nie władają języ-
kiem czeskim. Oferta wymiany stypen-
dialnej praskiej uczelni jest imponująca, 
bogaty wachlarz zajęć, możliwość pra-
cy pod opieką wybitnej, międzynaro-
dowej kadry i miasto pachnące histo-
rią, a jednocześnie szalenie atrakcyjne 
przyciąga wielu młodych ludzi. By to 
zobrazować, podam przykład: studen-
ci z wymiany zajmowali dwa ośmio-
piętrowe akademiki, na każdym pię-
trze było dziesięć dwuosobowych pokoi. 
By zapanować nad taką liczbą studen-
tów, potrzebne są odpowiednie orga-
nizacje i UK jak najbardziej takie po-
siada. Obok International Office, które 
zajmuje się takimi sprawami jak nasze 
Biuro Współpracy z Zagranicą, działa 
International Club, w którym udziela-
ją się studenci – wolontariusze. Ich pra-
ca ma bardzo rozległy zakres: organizu-
ją wycieczki po Czechach, wieczory fil-
mowe, spotkania z szeroko rozumianą 
kulturą, jak również pomagają w czysto 
codziennych sprawach, jak znalezienie 
pracy czy mieszkania.

Następnym plusem Praskiego Uni-
wer sytetu był bogaty księgozbiór. UK 
nie posiada księgozbioru centralnego, 
za to przy każdym instytucie znajdu-
ją się specjalistyczne biblioteki – czytel-
nie, w których student ma zapewniony 
„żywy kontakt z książką”. Może szperać 
pomiędzy półkami do czasu, kiedy znaj-
dzie najbardziej odpowiednie dla siebie 
pozycje, a jest w czym wybierać, nawet 
zakładowe biblioteki dysponują obcoję-
zycznymi publikacjami, również po pol-
sku. 

Znajomość języków przydaje się nie 
tylko w bibliotece czy na zajęciach, tak 
naprawdę jej wartość w czasie wyjaz-
du na stypendium jest nieoceniona. Jej 
brak nierzadko jest jednym z powodów 
rezygnacji z wyjazdu, często niesłusz-
nie. Z moich obserwacji wynika, że wiele 
osób po prostu nie wierzy w swoje moż-
liwości. Oczywiście na początku odczu-
walna jest bariera językowa, jednak da 
się ją łatwo pokonać. W sytuacji, gdy 
chce się porozumieć z innymi, po prostu 
nie mamy wyjścia i zaczynamy mówić, 
na początku z błędami, stopniowo coraz 
lepiej i sprawniej.

„Mam za sobą kolejną gafę językową… Powiedziałam, 

ze jestem polerującą obywatelką, Steve zrozumiał, że 

przyjechałam tu do pracy… Tak czy siak, mam trzymać 

się zasady, że najważniejsze jest mówić…”

Kolejną barierą są pieniądze. I rów-
nież tutaj muszę powiedzieć, że jest ona 
do pokonania. Zapewne inaczej przed-
stawia się sytuacja w krajach Europy 
Zachodniej, jednak w Czechach, stan-

dardy cenowe są niemalże na tym sa-
mym poziomie, co w Polsce, jeśli nie 
niższe, zwłaszcza tzw. towarów luksu-
sowych. Osobiście z grantu korzystałam 
prawie do końca maja. Ponadto zawsze 
można podjąć pracę, z której znalezie-
niem nie ma problemu, nawet gdy ktoś 
nie zna języka czeskiego. 

Stypendium, obok wiedzy naukowej 
zdobytej na uniwersytecie, niesie ze so-
bą możliwość poznania kultury państwa 
do którego wyjeżdżamy, jak również in-
nych społeczeństw. Socrates-Erasmus to 
doświadczenie różnych obyczajowości, 
sposobów bycia, określania tożsamości. 
To wielka przygoda, którą przeżywamy 
wespół z otwartymi, przyjaznymi ludź-
mi i to właśnie ich spotkanie jest dla 
mnie największą wartością, choć tak na-
prawdę trudną do ocenienia, wyniesioną 
ze stypendium.

„Zostały mi dwa dni do wyjazdu… już teraz wiem, 

że będzie mi ciężko zostawić to wszystko, staram się 

myśleć, że to nie koniec, ale początek czegoś zupełnie 

nowego, kolejny etap, w który wkroczę dojrzalsza, bo-

gatsza o tyle myśli, przeżyć, sytuacji, znajomości i przy-

jaźni… tak…, bo każdy koniec to tylko ciąg dalszy”

Socrates-Erasmus to również nie-
zwykłe doświadczenie wewnętrzne. 
Z dala od rodziny, przyjaciół, wchodzi-
my w nowe środowisko. Zdani przede 
wszystkim na siebie musimy sprostać 
wielu zadaniom, czasem czysto formal-
nym, pokonywać bariery międzykultu-
rowe, a wszystko to w obcym języku. 
Stypendium to czas, kiedy możemy po-
znać siebie, własne możliwości, mocne 
i słabe strony. 

Programy wymiany studentów pre-
zentują niezwykle barwny wachlarz 
możliwości. Ważne, by podjąć wyzwa-
nie. Tak wiele zależy od nas samych. 

Agata Stolarz 
(IV rok historii, stypendystka 

Sokrates-Erasmus w VI semestrze III roku)
zdjęcia: autorka tekstu

Autorka (od lewej) z koleżanką
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Prof. Barbara Filarska urodziła się 
w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. 
Była żołnierzem Armii Krajowej i uczest-
nikiem powstania warszawskiego, a po 
wojnie więźniem systemu stalinowskiego. 
Za swoją działalność powstańczą otrzyma-
ła odznaczenia: Krzyż Walecznych, Medal 
Wojska, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczem 
i Srebrny Krzyż Zasługi.

Dyplom magistra filozofii w zakresie 
filologii klasycznej uzyskała w 1947 roku 
na Uniwersytecie Warszawskim na pod-
stawie pracy o Pauzaniaszu. Od czerwca 
1945 roku do lipca 1957 roku pracowała 
w Zbiorach Sztuki Starożytnej Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Pod kierun-
kiem prof. Marii Bernhard uczestniczyła 
w pracach związanych z organizacją całej 
struktury zbiorów starożytnych (inwenta-
rze, magazyny i galerie). 

Życie naukowe prof. Barbary Filarskiej 
koncentrowało się na trzech dziedzinach: 
szkle antycznym, architekturze Palmyry 
i sztuce wczesnochrześcijańskiej. W każ-
dej z tych dziedzin była w Polsce pionie-
rem, a w Europie cenionym specjalistą. 

Od 1955 roku podjęła studia nad zupeł-
nie nieznaną w Polsce dziedziną rzemiosła 
artystycznego – szklarstwem antycznym. 
Bazą dla jej badań była kolekcja szkła staro-
żytnego w Muzeum Narodowym. W 1952 
roku opublikowała pierwsze swe dzie-
ło – katalog naczyń szklanych w polskich 
zbiorach, uznany za oryginalną monogra-
fię poświęconą historii produkcji szkła, to-
pografii i chronologii warsztatów. Pracę 
doktorską ukończyła w 1961 roku dzięki 
stypendiom Akademii Francuskiej i sty-
pendium w Egipcie. Doktoryzowała się na 
Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale 
Historycznym, w 1961 roku, na podstawie 
rozprawy „Starożytne ozdoby szklane”. 

W dziedzinie szklarstwa starożytne-
go Barbara Filarska została bardzo szyb-
ko uznana za wybitnego specjalistę nie 
tylko w Polsce, ale także w europejskim 
środowisku naukowym. Pisząca te słowa 
wspomina potwierdzające ten fakt wyda-
rzenie, które miało miejsce w Muzeum 
Archeologicznym w Kolonii podczas ob-
jazdu naukowego w 1979 roku ze studen-
tami historii sztuki KUL. Pani Profesor 
zrobiła nam wykład przy zbiorach szkła 
starożytnego, co wzbudziło zaintereso-
wanie przechodzącego obok pracownika 
Muzeum. Ten, widząc jej znawstwo w te-
macie, bezbłędnie rozpoznał, że ma do czy-
nienia z prof. Barbarą Filarską, uradowa-
ny że ma zaszczyt ją poznać. Wydarzenie 
to zrobiło wielkie wrażenie na nas stu-

dentach, żyjących za kurtyną wschodnią 
i dalekich od szerokiego świata Europy 
Zachodniej.

W 1957 roku prof. Kazimierz 
Michałowski, promotor pracy doktorskiej 
pani Filarskiej, zaoferował jej stanowisko 
adiunkta w nowopowstałym Zakładzie 
Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, 
gdzie pracowała do maja 1969 roku. Pod 
kierunkiem profesora zorganizowała pra-
cownię dokumentacji prowadzonych przez 
niego wykopalisk (Mirmeki, Tell Atrib, 
Aleksandria, Palmyra), dzięki jej pracy se-
ria wydawnicza Travaux du Centre d’Ar-
chéologie Mediteranéenne wydała 10 pierw-
szych tomów, zorganizowała także wymia-
nę wydawnictw z ok. 50 ośrodkami nauko-
wymi na całym świecie oraz księgozbiór 
zakładu, gromadzony drogą wymiany. 

W latach 1959-1962 była członkiem 
misji wykopaliskowej w Palmyrze (Syria), 
co wpłynęło na zmianę kierunku jej ba-
dań. Wykopaliska te zaowocowały podję-
ciem tematu rozprawy habilitacyjnej po-
święconej dekoracjom architektonicznym 
Palmyry. Ukończenie pracy było możliwe 
także dzięki stypendiom w Paryżu (Instytut 
d’Art), Strasburgu (Instytut de l’Orient 
Méditeranéen) i Jugosławii (Spoleto). 
Stopień naukowy dr. hab. nauk humani-
stycznych w zakresie archeologii śródziem-
nomorskiej uzyskała w czerwcu 1969 roku 
na Uniwersytecie Warszawskim na pod-
stawie rozprawy „Studia nad dekoracjami 
architektonicznymi Palmyry”. W omawia-
nym czasie opublikowała dwie książki i ok. 
20 artykułów. Prócz pracy w PAN była wy-
kładowcą na Uniwersytecie Powszechnym 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz 
dojeżdżała na KUL z wykładem „arche-
ologia klasyczna” dla studentów filolo-
gii klasycznej, a od roku akademickiego 
1965/1966 prowadziła wykłady monogra-
ficzne dla studentów historii sztuki na wy-
brane tematy z zakresu sztuki starożytnej.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilito-
wanego prof. Barbara Filarska została 1 lip-
ca 1969 roku powołana na stanowisko do-
centa na Wydziale Nauk Humanistycznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Podjęła się wówczas organizacji Katedry 
Historii Sztuki Starożytnej i Archeologii 
Klasycznej, którą kierowała do pójścia na 
emeryturę. Podczas swej pracy na KUL by-
ła trzykrotnie kierownikiem Sekcji Historii 
Sztuki, kiedy to dokonano całkowitej reor-
ganizacji tej Sekcji. W tym czasie nastą-
piła też zmiana jej zainteresowań nauko-
wych. Jako uczennica i współpracownik 
prof. K. Michałowskiego, po odkryciach 

w Farras uzmysłowiła sobie konieczność 
podjęcia studiów w zakresie architektu-
ry i ikonografii chrześcijańskiej. W Polsce 
nikt wówczas nie interesował się w spo-
sób systematyczny tą tematyką od czasów 
ks. prof. Antoniego Kwiecińskiego. Na ba-
zie stypendiów zagranicznych (Louvain, 
Rzym) prof. Filarska rozpoczęła studia nad 
tą problematyką i stała się w naszym kraju 
w tej dziedzinie pionierem, stworzyła bo-
wiem dwie tętniąca życiem naukowym pla-
cówki w Lublinie na KUL i w Warszawie, 
na ówczesnym ATK.

Owocem tych prac był cykl wykładów 
monograficznych na KUL poświęcony ar-
chitekturze i ikonografii sztuki pierwszych 
chrześcijan na tle historycznym i w kon-
tekście symboliki religijnej. Na semina-
riach powstawały prace magisterskie i dok-
torskie podejmujące tematykę sztuki wcze-
snochrześcijańskiej, napisała jednocześnie 
swe pierwsze dwie książki na ten temat. 

Od 1974 roku prof. Barbara Filarska 
prowadziła także na ATK wykłady z ar-
cheologii chrześcijańskiej dotyczące cmen-
tarzy i sztuki sepulkralnej, architektury ko-
ściołów i sztuki sakralnej. Od 1984 ro-
ku powierzono jej kierownictwo Zakładu 
Archeologii Chrześcijańskiej Zachodu. 

W latach siedemdziesiątych zaczęło się 
w Polsce tworzyć środowisko mające na 
celu rozszerzenie prac nad kulturą wcze-
snego chrześcijaństwa. Przy współpracy 
prof. Filarskiej, z inicjatywy prof. Leokadii 
Małunowicz powstał na KUL w 1969 ro-
ku Międzywydziałowy Zakład Badań nad 
Antykiem Chrześcijańskim mający za za-
danie koordynację badań w tej dziedzinie, 
kierowany przez o. J. Szymusiaka i prof. 
L. Małunowicz. W 1981 roku powołano 
do życia serię wydawniczą „Vox Patrum” 
poświęconą antykowi chrześcijańskiemu, 
najpierw kierowaną przez prof. Barbarę 
Filarską, potem (do dziś) przez ks. prof. 
S. Longosza. Od 1981 r. Zakład Badań 
nad Antykiem Chrześcijańskich organi-
zował coroczne sympozja często z udzia-
łem gości zagranicznych, poświęcone za-
gadnieniom patrologii i archeologii chrze-
ścijańskiej. 

Od 1978 roku prof. Barbara Filarska 
była także uczestniczką zarządu Sekcji 
Patrystycznej przy Komisji Nauk Epis-
ko patu Polski powstałej przy pomocy 

Profesor Barbara Filarska 
30 czerwca1922 – 3 września 2007
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kardynała Wojtyły. Z tej inicjatywy po-
wstały szczególnie trzy ważne sympozja: 
w Lublinie (1973), Krakowie (1976) i po-
wtórnie w Lublinie (1979), które przyczy-
niły się do konsolidacji środowiska zainte-
resowanego wczesnym chrześcijaństwem. 

Prof. Barbara Filarska brała tak-
że udział w kongresach międzynarodo-
wych: w 1975 r. w IX Międzynarodowym 
Kongresie Archeologii Chrześcijańskiej 
a w 1978 r. Congres Commision Inter na-
tionale d’Histoire Ecclèsiastique Comperèe 
w Warszawie. Wchodziła w skład re-
dakcji „Roczników Humanistycznych 
KUL” i współpracowała z Encyklopedią 
Katolicką i Towarzystwem Naukowym 
KUL. Była członkiem Komitetu Nauk 
o Kulturze Antycznej PAN, człon-
kiem Komisji Bizantynologicznej tegoż 
Komitetu, członkiem-korespondentem 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 
członkiem zwyczajnym Towarzystwa 
Naukowego KUL. Od 1975 roku współpra-
cowała z Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana w Rzymie.

Działalność naukowa prof. Barbary 
Filarskiej na KUL została ukierunkowa-
na na dzieje sztuki chrześcijańskiej. Celem 
prof. Filarskiej było, prócz własnych badań, 
szerzenie tematyki antyku chrześcijańskie-
go, także wśród studentów i młodych na-
ukowców. Założenia programowe wyłoży-
ła ona w krótkim artykule (napisanym wraz 
z Tytusem Górskim) „Archeologia chrześci-
jańska jako ważne źródło do poznania ży-
cia Kościoła pierwszych wieków (Ateneum 
Kapłańskie 1979). Ukoronowaniem jej sta-
rań było wprowadzenie w roku 1991/92 
do programu studiów historii sztuki, wy-
kładu z historii sztuki wczesnochrześci-
jańskiej (prowadzonego najpierw przez 
R. Bulas, dzisiaj przez B. Iwaszkiewicz-
Wronikowską). Także dzięki jej staraniom, 
w 1995 roku, katedra otrzymała inną na-
zwę – Katedry Historii Sztuki Starożytnej 
i Wczesnochrześcijańskiej. Od 1972 roku 
powstawały na KUL pierwsze prace magi-
sterskie z dziedziny sztuki wczesnochrze-
ścijańskiej (9 prac). Powstały też 3 prace 
doktorskie (B. Iwaszkiewicz-Wronikowska 
w 1984 roku, R. Bulas w 1988 roku, D. 
Próchniak w 1991 roku). 

Prof. Barbara Filarska odchodząc 
1 października 1992 roku na emeryturę 
pozostawiła dobrze wyposażoną Katedrę 
i trzech adiunktów, których zakresem ba-
dań i tematem wykładów monograficz-
nych była i jest chrześcijańska sztuka póź-
nego antyku i wczesnego średniowiecza. 
Połączone w ramach Katedry, historia 
sztuki starożytnej i sztuka wczesnochrze-
ścijańska, znalazły odbicie w rozpoczęciu 
prac, jeszcze z błogosławieństwem i opie-
ką prof. Filarskiej, nad cyklem Sympozjów 
Kazimierskich poświęconych kulturze 
świata późnego antyku i wczesnego chrze-
ścijaństwa (odbyło się już 8).

Publikacje:
Szkło antyczne: W Rocznikach Mu ze-

um Narodowego w Warszawie wyszło kil-

ka artykułów prof. Barbary Filarskiej poświę-

conych szkłom antycznym: „Produkcja pa-

ciorków szklanych w starożytności i wcze-

snym średniowieczu” (Tom III) gdzie omawia 

ona na bazie kolekcji Muzeum, pochodzące 

z Egiptu, Syrii, Chin i Galii, paciorki szklane 

z okresu II tys. p.n.e. do XI n.e. „Starożytne 

inkrustacje ze szkła”, (Tom IV) to studium 

plakietek szklanych stosowanych do inkrusta-

cji ścian i w meblarstwie, z okresu II tys. p.n.e. 

do upadku Cesarstwa Rzymskiego, z terenu 

Egiptu, Myken, Rzymu i Italii. „Flaszeczki 

z widokiem nadbrzeża miasta Baiae” (tom X) 

omawia szkło z terenów Populonii, Odemira, 

Ampurias, z III-IV wieku. W 1962 roku wy-

chodzą „Szkła starożytne. Elementy dekora-

cji w szkle” poświęcone szklarskim techni-

kom i ich historii (T. I, pojawił się w 1952, 

a II w 1962). O produkcji szklanej w Grecji 

pisze prof. Filarska w „Glass production in 

ancient Greece” (Archeologia, 22 (1973). 

W opracowaniu „Szkło polskie” pod red. prof. 

Z. Kamieńskiej jest autorką rozdziału traktu-

jącego o importach szkła na ziemie polskie. 

W Encyklopedii Sztuki Starożytnej przy-

gotowała hasło „Szkło”. W „Zarysie Kultury 

materialnej Starożytnej Grecji” opracowała 

rozdział zajmujący się starożytnymi warsz-

tatami i wytwórczością szklarską na tere-

nie Grecji, Myken, Knossos, Krety, Rodos, 

Cypru, Efezu i Eginy. Prof. Filarskiej po-

wierzono naukowe opracowanie antycznych 

przedmiotów szklanych pochodzących z wy-

kopalisk w Novae w Bułgarii, z terenu cyr-

ku w Kartaginie i Faras i co znalazło odbi-

cie w publikacjach: „Nova-sektor zachodni”, 

(1973), „Cartage”, (1974). W 1975 roku wy-

chodzi „Szkło piękne i użyteczne”. Wówczas 

jest prof. Filarska wysokiej klasy znawcą tej 

problematyki w Polsce i za granicą.

Rzeźba architektoniczna Palmyry: 

Jako wynik wykopalisk w Palmyrze i pra-

cy doktorskiej, powstało w 1967 roku dzie-

ło „Studia nad dekoracjami architektonicz-

nymi Palmyry”, gdzie autorka porusza pro-

blem sztuki palmyreńskiej będącej wykwi-

tem dwóch kultur starożytnych, wschodniej 

i zachodniej. To oryginalne dzieło doczeka-

ło się kilku recenzji zagranicznych, a w śro-

dowisku znawców ubolewano, że nie docze-

kało się obcojęzycznego wydania.

W 1973 roku prof. Barbara Filarska spo-

rządziła komentarz archeologiczny do I-IV 

ksiąg Pauzaniasza „Wędrówki po Helladzie” 

w tłum. J. Niemirskiej-Pliszczyńskiej sięga-

jąc jeszcze raz do swych najwcześniejszych 

zainteresowań.

Sztuka wczesnochrześcijańska: Dużą 

zasługą prof. Filarskiej był wysiłek włożony 

w przygotowanie w 1979 do druku, polskie-

go przekładu M. Simona, „Cywilizacja wcze-

snego chrześcijaństwa”, pierwszej na rynku 

polskim publikacji na ten temat. Lata osiem-

dziesiąte obfitują w publikacje poświęcone 

sztuce wczesnochrześcijańskiej. „Początki ar-

chitektury chrześcijańskiej”, wydane w 1983 

r. przez Towarzystwo Naukowe KUL, nasy-

cone są – jak pisze prof. A. Saduska – „hi-

storią”, autorka uzasadnia bowiem wszyst-

kie fazy rozwoju budowli kościelnych, bądź 

okolicznościami historycznymi, bądź potrze-

bami rozwijającego się równocześnie rytu-

ału. Pokazuje specyficzne cechy budownic-

twa w różnych regionach świata starożyt-

nego. Książka ta stanowi, jak pisze prof. S. 

Parnicki-Pudełko, wprowadzenie do badań 

nad w pełni już rozwiniętą architekturą sa-

kralną V i VI wieku. „Początki sztuki chrze-

ścijańskiej”, wydane przez to samo wydaw-

nictwo w 1986 r., jeszcze bardziej nasyca-

ją treści historyczne – książka poświęcona 

jest sztuce sakralnej i sepulkralnej, malarstwu 

ściennemu, sarkofagom, architekturze i mo-

zaikom, dając możliwie pełny obraz chrze-

ścijańskiej sztuki w III i IV wieku na obsza-

rze całego Imperium Rzymskiego. Autorka 

dokonuje tradycyjnego podziału na sztu-

kę sepulkralną i sakralną, pokazuje „proces 

odrywania się dekoracji, zdobiących zarów-

no pomieszczenia grobowe, jak i liturgiczne, 

od form powszechnie stosowanych w sztu-

ce i obyczajowości rzymskiej, do form no-

wych, podporządkowujących się nowych tre-

ściom” (prof. Parnicki-Pudełko). Wiele miej-

sca poświęca autorka dekoracjom wnętrz bu-

dowli sakralnych, dekoracjom grobowym III 

i IV wieku, dekoracjom mozaikowym, podło-

gowym i ściennym.

Pozycje te nie znajdują odpowiednika nie 

tylko w literaturze polskiej, ale także obco-

języcznej i choć mają charakter podręczni-

ków akademickich, są opracowane proble-

mowo, z bogatym aparatem krytycznym i bi-

bliograficznym.

Wydawnictwo ATK wydało w 1999 ro-

ku jednotomową, skróconą wersję poprzed-

nich dwóch pozycji pt. „Archeologia chrze-

ścijańska zachodniej części Imperium 

Rzymskiego”, w której prof. Filarska oma-

wia sztukę chrześcijańską Rzymu i całej Italii 

a także Galii i Hiszpanii.

W 2003 roku w „Rocznikach Hu ma-

nistycznych” wyszedł ostatni artykuł Pani 

prof. Filarskiej oparty na jej badaniach, 

a opracowany i uaktualniony przez prof. 

B. Iwaszkiewicz-Wronikowską, poświęco-

ny chrześcijańskiej topografii IV-wiecznego 

Mediolanu.

Profesor Barbara Filarska do końca z pa-

sją dopytywała się o kolejne poczynania na-

ukowe swych uczniów, o pracę utworzonej 

przez siebie Katedry i plany na przyszłość. 

Nigdy nie była bierna w tych kontaktach, ale 

ciągle pełna pomysłów, inspiracji, popychała 

nas do kolejnych naukowych projektów i do 

wspólnej pracy. 

Pozostała w pamięci swych uczniów jako 

człowiek niezłomny, uczciwy, zawsze otwar-

ty na drugiego człowieka i niezwykle pra-

cowity. 

Ryszarda Bulas
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30 października – 13 listopada

Chór KUL pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpił z kon-

certami zorganizowanymi przez Polonię w Buenos Aires 

i Rosario, wziął również udział w Światowym Festiwalu 

Chórów w Buenos Aires. Koncerty odbywały się w: 

Buenos Aires, Morón, Luján (Częstochowa Argentyńska) 

i Zárate. Chór zaprezentował głównie utwory polskich 

kompozytorów. Były to kompozycje sakralne, jak rów-

nież artystyczne opracowania polskiego folkloru.

5 listopada

odbyła się konferencja naukowa „10 lat ochrony danych 

osobowych w Polsce”, zorganizowana przez I Katedrę 

Prawa Administracyjnego KUL. W zamierzeniu kon-

ferencja miała być okazją do podsumowania i oceny 

doświadczeń z dekady, która upłynęła od uchwalenia 

przepisów o ochronie danych osobowych.

5-6 listopada

miała miejsce XIV Międzynarodowa Konferencja Na-

ukowa „Tożsamość wyznaniowa i dialog jako czynnik 

opiniotwórczy w ramach kultury narodowej. Doświad-

czenia Ukrainy i Polski”. Konferencja ta stanowiła część 

projektu „Współpraca uniwersytetów wspierająca roz-

wój regionów – lubelskiego i lwowskiego” (program 

INTERREG IIIA/TACIS CBC).

6 listopada

Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II zaprosił z referatem 

„Miłość w centrum antropologii chrześcijańskiej. Wpro-

wadzenie teologa” ks. prof. Jerzego Szymika (Wydział 

Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

7 listopada

w Stalowej Woli odbyła się konferencja naukowa po-

święcona 70. rocznicy powstania Centralnego Okręgu 

Przemysłowego „COP – Przeszłość – Teraźniejszość 

– Przyszłość”, zorganizowana przez Katedrę Ruchów 

Społeczno-politycznych XIX i XX w. Wydziału Zamiej-

scowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli oraz 

Urząd Miasta Stalowej Woli.

8 listopada

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Pracownia Litera-

tury Polsko-Żydowskiej Instytutu Filologii Polskiej KUL 

zorganizowali promocję monografii pokonferencyjnej 

„Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – 

Współczesność” red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek.

W monografii tej autorzy kolejnych artykułów starają 

się zrekonstruować i opisać świat Żydów obu aglome-

racji z różnych perspektyw badawczych. Piszą historycy, 

historycy sztuki, pedagodzy, filolodzy i kulturoznawcy, 

a ich obserwacje w dużym stopniu mają charakter 

komparatystyczny.

8 listopada

Uczelniany Samorząd Studentów KUL był gospodarzem 

„Maratonu filmowego” – wyświetlone zostały filmy: 

„Iluzjonista” Neila Burgera i „Katyń” Andrzeja Wajdy.

8-9 listopada

odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Gra-

nica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy”.

miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa „Toż-

samość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ją 

kształtujące” zorganizowana przez Katedrę Socjologii 

Kultury KUL. Integralną częścią konferencji była uroczy-

stość wręczenia Księgi Jubileuszowej o. prof. Leonowi 

Dyczewskiemu OFMConv.

12 listopada

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Naukowego KUL 

zaprosił prof. Désirée Park do wygłoszenia wykładu 

„Tolerance and Human Rights”.

13-14 listopada

odbyła się konferencja „Współpraca i rozwój ekono-

miczny w kontekście europejskim: doświadczenia Polski 

i Ukrainy”. Uczestnicy konferencji reprezentowali uczel-

nie ze Słowacji, Ukrainy i Polski.

14 listopada

Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem ceremo-

nii wręczenia nagród i dyplomów laureatom i finalistom 

VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. 

Czesława Zgorzelskiego dla najlepszych polonistycznych 

prac magisterskich. W kategorii literaturoznawstwo na-

grodę otrzymała Agnieszka Przybyszewska za pracę 

„(Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, 

hipertekst, e-liberatura na gruncie polskim” (promotor: 

prof. Grzegorz Gazda, Wydział Filologiczny Uniwersy-

tetu Łódzkiego). W zakresie językoznawstwa: Joanna 

Jaśkowska (Guział), „Talk-show Kuba Wojewódzki (ję-

zyk – struktura – pragmatyka)” (promotor: dr hab. 

Jerzy Biniewicz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Opolskiego) i Anna Martowicz (Stepowany), „Wskaźniki 

frazeologiczne w funkcji dopowiedzeń potwierdzają-

cych we współczesnej polszczyźnie” (promotor: dr hab. 

Piotr Żmigrodzki, prof. UŚ, Instytut Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Śląskiego).

15 listopada

miały miejsce „Studenckie Targi Pracy i Praktyk”. Uczest-

nicy targów mogli zapoznać się z ofertami pracy, staży, 

praktyk oraz innymi programami adresowanymi do 

studentów i absolwentów uczelni wyższych. W targach 

uczestniczyły zarówno firmy lokalne, ogólnopolskie, jak 

i koncerny międzynarodowe reprezentujące różnorodne 

branże i sektory, m.in. bankowości, marketingu, prze-

mysłu, szkoleń, FMCG, konsultingu, tłumaczeń, Publicz-

ne Służby Zatrudnienia oraz agencje zatrudnienia. 

15-16 listopada

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL 

oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych 

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zorganizowali 

konferencję pt. „Pogranicza nauki: protonauka-para-

nauka-pseudonauka”.

16 listopada

Instytut Filologii Polskiej KUL zaprosił na spotkanie z Ja-

nuszem Krasińskim, dramatopisarzem, prozaikiem, re-

portażystą, prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
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16-17 listopada

odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 

„Siedem sakramentów świętych w nauczaniu kateche-

tycznym” zorganizowane przez specjalizację katechetyki 

Instytutu Teologii Pastoralnej KUL.

17-19 listopada

miały miejsce spotkania poświęcone biografii i twórczo-

ści Brunona Schulza – „Schulzowska jesień”. To początek 

cyklicznych międzynarodowych spotkań interdyscypli-

narnych, których celem jest wymiana doświadczeń na-

ukowo-artystycznych związanych z twórczością Brunona 

Schulza. Czas ich trwania będzie zawsze obejmował 19 

listopada, czyli dzień śmierci pisarza. Ośrodkiem nauko-

wym wydarzeń będzie KUL, artystycznym – Centrum 

Kultury w Lublinie. Projekt nawiązuje do wcześniejszych 

inicjatyw schulzologicznych, realizowanych w Lublinie 

od wielu lat; składają się na nie naukowe badania nad 

twórczością pisarza, publikacje, konferencje (1992, 

2002), działalność (we współpracy ze stroną ukraińską) 

na rzecz utworzenia w Drohobyczu Muzeum Brunona 

Schulza oraz współorganizacja (ze stroną ukraińską) 

Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Program te-

goroczny realizowany był z okazji 115. rocznicy urodzin 

i 65. rocznicy śmierci pisarza.

19 listopada

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL oraz 

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, filia w Lublinie zaprosili z wykładem 

„Wyniki badań naukowych a praktyka psychoterapii” 

prof. Jana Czesława Czabałę (Instytut Psychiatrii i Neu-

rologii, Warszawa).

20 listopada

odbyła się konferencja „Literatura: dokument osobisty” 

zorganizowana przez Instytut Badań nad Twórczością 

Cypriana Norwida, Katedrę Tekstologii i Edytorstwa KUL 

oraz Katedrę Teorii Literatury KUL. Gościem specjalnym 

konferencji była prof. Małgorzata Czermińska (Uniwer-

sytet Gdański).

20-21 listopada

odbyła się konferencja „Muzea wyznaniowe i sztuka 

sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyzna-

niowej tradycji Polski i Ukrainy”. Konferencja zorganizo-

wana została przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II we współpracy z Narodowym Uniwersytetem 

im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu „Współ-

praca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – 

lubelskiego i lwowskiego” (program INTERREG IIIA/

TACIS CBC).

21-22 listopada

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL 

zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową 

„e-polonistyka”. Była to pierwsza konferencja na KUL-u 

transmitowana online w internecie i dla telefonów 

komórkowych.

Stanowiła próbę podsumowania zmian, które pojawiły 

się w ostatnim dziesięcioleciu w polskiej szkole, m.in.: 

wprowadzono nowy ustrój szkolnictwa, przeprowadzo-

no decentralizację systemu edukacji, demokratyzację 

szkół, zalecono stymulowanie działań twórczych ucznia 

i jego samodzielnego myślenia, zaproponowano wie-

lość programów nauczania i podręczników.

21-22 listopada

odbył się X Kiermasz Wydawców Katolickich organizo-

wany przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i Ka-

tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Brało w nim 

udział 26 oficyn wydawniczych z całej Polski.

22 listopada

Instytut Muzykologii KUL zorganizował uroczyste 

obchody Dnia Św. Cecylii. Konferencji naukowej to-

warzyszył uroczysty koncert w wykonaniu studentów 

i profesorów Instytutu.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wy-

dział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego 

KUL zorganizowali posiedzenie naukowe z referatem 

ks. prof. Ryszarda Knapińskiego nt. „Wybrane przykłady 

ikonografii Ojców Kościoła i wczesnochrześcijańskich 

eremitów”.

22-23 listopada

w ramach projektu ,,Współpraca Uniwersytetów wspie-

rająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego” 

(Program INTERREG IIIA/TACIS CBS) odbyła się XVIII Mię-

dzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Polsko-ukraińskie 

stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia”.

23-24 listopada

w ramach XXXII Dni Duchowości organizowanych przez 

Instytut Teologii Duchowości KUL, odbyło się ogól-

nopolskie sympozjum pt. „Lectio Divina” zakończone 

spotkaniem Sekcji Duchowości Teologów Polskich.

w Warszawie odbyła się 36. Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Historyków Zakonnych, „Zakony i zgromadze-

nia żeńskie w starciu z totalitaryzmem komunistycznym 

na Kresach Wschodnich w latach 1939-1956”, zorgani-

zowana przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła 

w Polsce.

26 listopada

miała miejsce sesja naukowa pt. „Na drodze do święto-

ści. Rafał Kalinowski – powstaniec 1863 roku i karmelita 

bosy w 100. rocznicę śmierci”, zorganizowana przez 

I Katedrę Historii Nowożytnej KUL, Katedrę Historii Za-

konów KUL, Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów 

Bosych w Lublinie oraz Polską Akademię Nauk Oddział 

w Lublinie.



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

24

nr 6 (110) listopad-grudzień 2007

Ak
tu

al
no

śc
i

odbyła się konferencja „Standardy wykonywania wła-

dzy publicznej” zorganizowana przez Instytut Prawa 

Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL 

w Stalowej Woli.

27 listopada

odbyła się konferencja naukowa „Odpowiedzialność le-

karza za błąd w sztuce”. Omówiono odpowiedzialność 

etyczną, cywilną, karną, odpowiedzialność zawodową 

lekarza i odpowiedzialność lekarza za popełnienie błędu 

w krajach UE.

28 listopada

Teatr ITP wystawił nową sztukę – „Peer Gynt czyli o tro-

lach, smoku i grze komputerowej”, komedię muzyczną 

opartą na motywach dramatu Ibsena. Scenariusz: Ma-

riusz Kozubek, reżyseria: Mariusz Lach sdb, muzyka: 

Grażyna i Jacek Dzwonowscy.

28-29 listopada

odbyła się konferencja naukowa „W trosce o owocowa-

nie sakramentu małżeństwa”, zorganizowana przez Ka-

tedrę Teologii Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL.

29 listopada

miała miejsce sesja naukowa „Lubelszczyzna pełna ta-

jemnic”, zorganizowana przez Koło Naukowe History-

ków Studentów KUL. Konferencja poruszała głównie 

tematy lubelskie, m.in.: genezę i początki Lublina, losy 

lubelskich mincerzy, przestępczość dawnego Lublina, 

szpitalnictwo lubelskie, zjawiska cudowne w XVII-

wiecznym Lublinie, Lublin muzyczny w XVI-XVII w., 

z dziejów masonerii lubelskiej, wspólnoty żydowskie 

w Lublinie.

29 listopada

Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizował An-

drzejkowy Kabareton, na którym wystąpiły kabarety 

OT.TO, Bez Sens oraz Neonówka.

30 listopada

katedra Etyki Szczegółowej była gospodarzem kolejnej 

sesji z cyklu „Etyka i technika”, tym razem pod własnym 

tytułem „Przedłużanie życia jako problem moralny”. 

W programie sesji były cztery prelekcje: Biologiczne 

teorie starzenia się organizmów; Czy celem medycyny 

jest przedłużanie życia?; Jak długo mamy obowiązek 

żyć?; Jak demografowie postrzegają długość życia?

30 listopada – 1 grudnia

Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL zorganizowała 

obchody rocznicy powstania Grupy „Zamek” – „Grupa 

„Zamek” – w 50. rocznicę powstania”. 

Grupa powstała wśród studentów historii sztuki KUL. 

Początkowo działała jako Koło Młodych Plastyków przy 

lubelskim ZPAP. Jej utworzenie w okresie „odwilży” 

miało istotne znaczenie dla Lublina – oznaczało tu-

taj pierwsze po wojnie „przebudzenie” nowoczesności. 

Główni jej animatorzy: krytyk Jerzy Ludwiński oraz 

artyści: Włodzimierz Borowski, Tytus Dzieduszycki i Jan 

Ziemski, zaliczani są dzisiaj do najważniejszych polskich 

przedstawicieli „malarstwa materii”. 

W programie znalazł się panel dyskusyjny „W poszu-

kiwaniu trzeciego wymiaru” połączony z prezentacją 

książki pt. „Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – sztu-

ka” (pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina 

Lachowskiego, Piotra Majewskiego, wyd. TN KUL) – 

pierwszy z dwóch planowanych tomów poświęconych 

historii i sztuce artystów związanych z grupą. Towa-

rzyszyło mu odsłonięcie strony internetowej dotyczącej 

Grupy „Zamek”, przygotowanej przez Ośrodek Brama 

Grodzka – Teatr NN. Pokaz filmu Andrzeja Wajdy „Nie-

winni czarodzieje” (1960), wystawa malarstwa Ryszarda 

Kiwerskiego w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, wy-

stawa „Grupa „Zamek”. Karta z historii Lublina” w Galerii 

1 KUL oraz równoległa wersja ekspozycji dostępna na 

parkanie Ogrodu Saskiego.

30 listopada – 2 grudnia

odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Arteterapii 

„Od teatru do terapii”. Celem konferencji było wypra-

cowanie standardów imprez artystycznych osób niepeł-

nosprawnych – jako jednego z elementów arteterapii. 

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Rekreacyjny Klub 

Nieprzetartego Szlaku.

1-14 grudnia

trwała akcja Świąteczna Paczka organizowana przez 

Akademicki Punkt Wolontariatu Duszpasterstwa Aka-

demickiego KUL, działający w ramach Stowarzyszenia 

„Frassatianum”.

Organizatorzy chcieli dotrzeć do rodzin lub osób samot-

nych, które żyją w biedzie niezawinionej. By skutecznie 

pomóc, sami odwiedzili potrzebujące rodziny zbierając 

szczegółowe informacje o potrzebach każdej z nich. 

Informacje te umieścili w internetowej, anonimowej 

bazie danych – każdy kto chciał pomóc, deklarował 

tam zakres wsparcia. Dzięki wysiłkom wolontariuszy 

i zaangażowaniu mediów darczyńcami stały się całe 

grupy społeczne – rodziny, klasy szkolne, pracownicy 

firm i urzędów.

3-4 grudnia

odbyły się XXV Dni Praw Człowieka „Religia a Prawa 

Człowieka”, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Pra-

wa i Praw Człowieka. 

4 grudnia

miała miejsce uroczystość wręczenia Medali za Zasługi 

dla KUL Abp. prof. Bolesławowi Pylakowi oraz Abp. prof. 

Alfonsowi Nossolowi.

odbyły się wybory elektorów przedstawicieli doktoran-

tów w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL zorganizowała 

międzynarodowe sympozjum „Wychowanie chrześcijań-

skie metodą harcerską”. Poszczególne sesje poświęcone 

były wychowaniu: do miłości, do wiary, do służby, do 

świadectwa, do uczestnictwa. Na zakończenie wszyscy 

goście zebrali się na wieczornicy.

4-8 grudnia

miał miejsce cykl pokazów i diaporam „Przegląd Młodej 

Fotografii Lubelskiej”. Pokaz miał na celu zestawienie 

dorobku niezależnych twórców z lubelskiego środowi-

ska reprezentujących różnorodne spojrzenia. Autorami 

prezentowanych cykli byli głównie amatorzy – ludzie 

młodzi. Współorganizator: Agencja Fotograficzna Terra.

5 grudnia

prof. Janusz Sławiński otrzymał tytuł doktora hono-

ris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. To wyraz uznania dla ogromu osiągnięć Profe-

sora, wielkiego erudyty i humanisty, najwybitniejszego 

teoretyka literatury w Polsce, twórcy szkoły badań 

literacko-historycznych, krytycznych i teoretycznych, in-

spiratora i protektora najzdolniejszych filologów, dosko-

nałego organizatora badań polonistycznych, człowieka 

o wielkim autorytecie naukowym i wielkiej uczciwości.

odbyła się konferencja „Współczesne wychowanie a pe-

dagogika klasyczna”, której współorganizatorem był 

Instytut Pedagogiki KUL.

miała miejsce XX Międzynarodowa Konferencja Nauko-

wa „Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy: znacze-

nie dla regionu i Europy”.

6 grudnia

Fundacja Polsko-Amerykańska PAFERE oraz Katedra Ety-

ki Społecznej i Politycznej zaprosili z wykładem pt. „The 

Church and the Market. A Catholic Defence of the Free 

Economy” prof. Thomasa E. Woodsa (wykładowca Mises 

Institute, Laureat Nagrody Templetona za 2006 rok).
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odbył się koncert muzyki polskiej w wykonaniu Chóru 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

W programie znalazły się utwory m.in. F. Chopina, S. 

Moniuszki, S. Niewiadomskiego, K. Kurpińskiego, M. 

K. Ogińskiego.

Akademickie Studio Filmowe KUL zorganizowało pro-

jekcję filmu „Invisible children”. Uczestnicy zamiast bile-

tu przynosili artykuły szkolne, zabawki, słodycze i nowe 

ubrania, które zostały przekazane wychowankom Domu 

Dziecka w Tarija w Boliwii, prowadzonego przez polskie 

misjonarki. Po filmie była dyskusja z Ojcem Białym 

Jackiem Wróblewskim i studentami, którzy uczestniczyli 

w misji w Tanzanii.

Ks. prof. Tadeusz Styczeń, uczeń kard. Karola Wojtyły 

i jego następca na Katedrze Etyki KUL, założyciel i wie-

loletni dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, otrzymał 

tytuł doktora honoris causa Papieskiego Instytutu Stu-

diów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie.

Instytut ten został powołany przy Papieskim Uniwer-

sytecie Laterańskim w 1981 roku przez Jana Pawła II. 

Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, jako wieloletni profe-

sor tegoż Instytutu, wniósł wielki wkład w ukazywanie 

podstaw i popularyzację antropologii filozoficzno-te-

ologicznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, zwłaszcza 

w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Przyczynił się 

także do zawiązania ścisłej współpracy między rzym-

skim Instytutem i całym Papieskim Uniwersytetem La-

terańskim a środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II.

Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, nawiązując do myśli 

swojego Mistrza, rozwinął i pogłębił personalistyczną 

wizję etyki miłości i życia oraz wizję małżeństwa i rodzi-

ny jako communio personarum. Wizję tę upowszechniał 

poprzez kierowany przez siebie Instytut Jana Pawła II 

KUL. Jest także konsultorem Papieskiej Rady Rodziny 

oraz członkiem Papieskiej Akademii Życia.

7 grudnia

Fundacja Rozwoju KUL we współpracy z Fundacją Kon-

rada Adenauera oraz Instytutem Ekonomii i Zarządzania 

Wydziału Nauk Społecznych KUL zorganizowała I Forum 

Regionalistyczne nt. „Światowe i europejskie uwarunko-

wania rozwoju regionalnego”.

8-9 grudnia

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przy-

rodniczych KUL było gospodarzem IX Międzyuczelniane-

go Seminarium Naukowego Poznawanie Wszechświata 

„Sztuczne życie. Sztuczna inteligencja”.

10 grudnia

odbyła się sesja naukowa „Emigracja polska 1863 roku”, 

zorganizowana przez I Katedrę Historii Nowożytnej KUL 

oraz Komisję Historyczną PAN – Oddział w Lublinie.

Katedra Krytyki Literackiej KUL zorganizowała panel 

dyskusyjny z cyklu Spotkania z krytyką literacką, któ-

rego gościem był Dariusz Nowacki, krytyk literacki 

i badacz literatury, były redaktor kwartalnika „FA-art.” 

i współredaktor dwumiesięcznika kulturalnego „Opcje”.

11 grudnia

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z AZS 

KUL zorganizowało III Spartakiadę Lat Pierwszych. Za-

planowano: pokaz karate, rozgrywki siatkówki kobiet 

i mężczyzn, indywidualny turniej badmintonowy, tenis 

stołowy, fitness, piłkę nożną mężczyzn oraz zawody na 

ergometrze wioślarskim.

Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II zaprosił na referat i dys-

kusję nt. „Filozoficzna pochwała Erosa. Wprowadzenie 

do filozofii miłości”. Wykład wygłosił ks. dr hab. Alfred 

M. Wierzbicki.

odbyła się konferencja pt. „Czy wiesz, kto Tobą manipu-

luje?” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów 

Psychologii. Omówiono m.in. manipulację w polityce, 

w przekazie informacji, w sektach, wpływ grup rówie-

śniczych w kontekście zachowań dewiacyjnych.

12 grudnia

Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Psychologii Wy-

chowawczej i Rodziny WZNoS KUL w Stalowej Woli, 

Katedra Zdrowia Publicznego z Zakładem Medycyny Ka-

tastrof Akademii Medycznej w Lublinie przy współpra-

cy Instytutu Pedagogiki KUL w Lublinie zorganizowali 

Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Edukacja 

zdrowotna w naukach medycznych i społecznych”.

12-13 grudnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wraz z part-

nerami realizującymi projekt: „Per linguas Mundi ad 

Laborem” zorganizował spotkanie ewaluacyjne, które 

miało na celu podsumowanie i ocenę realizacji działań, 

w których brali udział beneficjenci ostateczni, w szcze-

gólności ocenę realizacji szkoleń językowych, studiów 

podyplomowych oraz ocenę pracy i działań doradców 

zawodowych.

13 grudnia

w stulecie śmierci Stanisława Wyspiańskiego Katedra 

Dramatu i Teatru KUL zaprosiła na wykład pt. „I ciągle 

widzę ich twarze... Człowiek w dramatach Stanisława 

Wyspiańskiego”, który wygłosił dr hab. Wojciech Kacz-

marek, prof. KUL.

odbyło się X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne 

z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, „Spór o cel 

i celowe wyjaśnianie” zorganizowane przez Katedrę 

Metafizyki KUL i PTTA.
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Koło Edytorów KUL zorganizowało spotkanie z Mariu-

szem Szczygłem, reporterem Gazety Wyborczej, auto-

rem książki „Gottland”.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim i Wydział 

Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL 

zorganizowali spotkanie opłatkowe oraz posiedzenie 

naukowe z referatem dr. Dariusza Słapka (Lublin, UMCS) 

i członków Koła Amatorów Antyku UMCS nt. „Nosem po 

antyku. O zapachach i kosmetykach starożytnych”.

Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Spo-

łeczeństwie w Stalowej Woli zorganizował drugą kon-

ferencję naukową pt. „Rodzina w prawie”. Konferencję 

podzielono na trzy części: ingerencja we władzę rodzi-

cielską; problem alimentacji; wspólnota małżeńska.

14 grudnia

odbyło się międzynarodowe seminarium „Migracja i po-

lityka społeczna”, poświęcone problematyce migracji 

oraz rozwiązań stosowanych w tej kwestii w różnych 

krajach Unii Europejskiej.

miała miejsce XXI Międzynarodowa Konferencja Nauko-

wa – podsumowanie współpracy w dziedzinie ochrony 

środowiska. Organizatorzy: Katedra Ochrony Środowi-

ska KUL, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem 

KUL we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. 

Iwana Franki we Lwowie. To ostatnia z cyklu konferencji 

organizowanych w ramach projektu „Współpraca Uni-

wersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego 

i lwowskiego”. 

Konferencja miała na celu pokazanie najlepszych form 

współpracy między Polską, Ukrainą oraz krajami Unii 

Europejskiej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 

oraz planowania przestrzennego.

Instytut Historii KUL wychodząc naprzeciw potrzebie 

interdyscyplinarnego analizowania procesów i zjawisk 

historycznych zorganizował I Warsztaty Mediewistyczne 

nt. „Legenda – problem badawczy”.

odbyła się dyskusja pt. „Spór o naturę Boga”, zorganizo-

wana przez Koło Naukowe Studentów MISH.

Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizował 

„Maraton filmowy”. Tym razem wyświetlony został „Ko-

rowód” Jerzego Stuhra oraz „U Pana Boga w ogródku” 

Jacka Bromskiego.

15 grudnia

w ramach koncertu „Akord XII” (nowa edycja) „Konteksty 

muzyki lubelskiej” odbyły się mistrzowskie recitale lau-

reatów konkursów międzynarodowych. W programie 

obok repertuaru klasycznego (Gabriel Fauré, Franciszek 

Liszt) oraz klasyki XX wieku (Witold Lutosławski), zna-

lazły się utwory kompozytorów lubelskich (Andrzej 

Nikodemowicz, Mieczysław Mazurek, Mariusz Dubaj).

Organizatorzy koncertu: Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, Zarząd Główny Związku Kompozyto-

rów Polskich w Warszawie, Lubelski Oddział Związku 

Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii KUL.

19 grudnia

społeczność akademicka KUL zebrała się na Opłatku 

Akademickim. Oprawę artystyczną zapewnili Teatr ITP. 

oraz Chór KUL.

19-20 grudnia

na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym odbyła 

się akcja charytatywna polegająca na sprzedaży lalek 

przedstawiających kobiety z różnych plemion afrykań-

skich. Lalki te uszyły mieszkanki slumsu Kangemi w sto-

licy Kenii Nairobi. Zajęcie to jest jedynym źródłem ich 

utrzymania, a co ważniejsze, dzięki pracy przełamują 

one barierę społeczną i psychiczną związaną z życiem 

w slumsach i zaczynają same aktywnie poszukiwać za-

trudnienia. Akcję prowadziło Koło Naukowe Studentów 

Architektury Krajobrazu KUL we współpracy ze zgroma-

dzeniem Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki.

26 grudnia

w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia ks. prof. Stani-

sław Wilk, Rektor KUL odprawił mszę św. w kościele św. 

Krzyża w Warszawie transmitowaną przez I program 

Polskiego Radia. Oprawę muzyczną zapewnił Chór KUL.

Kalendarium

Program przeciwdziałania 
narkomanii
Od 12 lutego 2007 r. na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II rozpoczął działalność Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania 

Narkomanii, współfinansowany przez Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. Punkt ma 

służyć studentom i pracownikom KUL poradami 

z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii 

oraz informacjami o dostępnych w regionie in-

stytucjach świadczących pomoc osobom używa-

jącym substancji psychoaktywnych. Osoby z od-

powiednimi kwalifikacjami (przeszkoleni studenci 

Wolontariatu KUL, specjalista z zakresu uzależnień 

od substancji psychoaktywnych oraz policjant) peł-

nią dyżury w środy (w godzinach: 10.00-11.30 

i 16.00-17.30) i w czwartki (w godzinach: 12.00-

13.30 i 16.00-17.30) w sali C-343. Porady udzie-

lane są bezpłatnie z zachowaniem anonimowości 

i tajemnicy, również drogą elektroniczną (e-mail: 

profilaktyka@gmail.com). 

Odnowiona siedziba Studium
Na początku grudnia 2007 r. w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL oddano do użytku nowo 

wyremontowane pomieszczenia zajmowane przez Studium na II piętrze Gmachu Głównego. W ten sposób 

zrealizowany został jeden z celów, które wyznaczyły sobie do realizacji wybrane w sierpniu 2006 r. władze 

Studium: mgr Helena Błazińska – kierownik oraz mgr Iwona Fijołek – zastępca kierownika.

Dzięki wsparciu władz Uniwersytetu prace remontowe zostały zatwierdzone do realizacji i od połowy 

czerwca do końca września przeprowadzony został główny zakres robót. W odremontowanej przestrzeni 

wydzielono 2 gabinety, 2 sekretariaty (dział techniczny i dział obsługi interesantów), pomieszczenie socjalne 

dla pracowników, szatnię, pracownię z kserokopiarką oraz niewielką kuchnię. Po zainstalowaniu nowych 

mebli oraz wyposażeniu aneksu kuchennego w odpowiedni sprzęt (dzięki sponsorowi – panu dyr. Leonowi 

Pielechowi z lubelskiej firmy budowlanej 

„Inter Gips”) pomieszczenia Studium uzyskały 

swój ostateczny nowy wizerunek.

10 grudnia uroczystego poświęcenia wyre-

montowanych sal w obecności pracowników 

Studium dokonał zatrudniony tam ks. dr 

Zbigniew Wójtowicz. Zapraszamy wszystkich 

chętnych do obejrzenia tego ważnego dla 

Uczelni miejsca. (zw)

zdjęcie: Agnieszka Strycharczuk



9 listopada podczas ogólnopolskiej 

konferencji „Tożsamość polska 

w odmiennych kontekstach i czynniki 

ją kształtujące”, zorganizowanej 

przez Katedrę Socjologii Kultury KUL, 

miała miejsce uroczystość wręczenia 

Księgi Jubileuszowej o. prof. Leonowi 

Dyczewskiemu OFMConv.










