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Z CIMELIÓW
Biblia to iest kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na 

polski ięzyk [...] według lacińskiey Bibliey [...] nowo 
wyłożona. W  Krakowie. W  Drukarni Szarffenber-
gerów, 1561.

Biblia ta, zwana Biblią Leopolity bądź Szarffenber-
gerowską, jest pierwszym polskim przekładem Pi-
sma Świętego. Tłumaczenia dokonał ks. Jan Nycz 
(zw. Leopolitą) ze  Lwowa. Została ona wydruko-
wana w  oficynie Marka Szarffenbergera i  jego sy-
na Stanisława. Jest to edycja niezwykle luksusowa, 
ozdobiona drzeworytami pochodzenia niemieckiego 
(część sygnowana monogramem HB) oraz rodzime-
go, krakowskiego. 

Egzemplarz będący własnością Biblioteki Uni-
wersyteckiej KUL ma oprawę ze  skóry cielęcej, 
ozdobioną tłoczeniami z herbem Towarzystwa Jezu-
sowego, oraz dekoracyjne okucia z  brązu. [Oddział 
Zbiorów Specjalnych, Sekcja Starych Druków, BU 
KUL, sygn. XVI.1769].

tekst i zdjęcia
dr Arkadiusz Adamczuk

kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL 
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 Numer zamknięto 3 października 2014 r.

Tak wiele ważnych rocznic wypada w  tym roku kalenda-

rzowym. Tak wiele wydarzyło się przed laty w historii świata, 

Europy, Polski i  Lublina. Spośród dat, które na trwałe zapi-

sały się w  zbiorowej pamięci, przywołujemy w  tym numerze 

„Przeglądu Uniwersyteckiego” kilka: maj-sierpień 1944 – walki 

z udziałem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, lipiec 1944  – 

masakra więźniów na Zamku Lubelskim dokonana przez nie-

mieckich okupantów, sierpień-październik 1944 – powstanie 

warszawskie.

Tak wiele pięknych i dramatycznych wydarzeń zapisało się 

w  annałach KUL. Wśród faktów, które przywołujemy na ła-

mach niniejszego numeru, znalazły się: wznowienie działalno-

ści naszej Uczelni po II  wojnie światowej i  początek rektora-

tu ks.  Antoniego Słomkowskiego – sierpień 1944, inwigilacja 

KUL przez Służby Bezpieczeństwa – czasy PRL, poświęcenie 

Domu Fundacji Jana Pawła II – październik 1994. 

Tak wiele obchodów Święta Patronalnego oraz inauguracji 

roku akademickiego z udziałem kolejnych pokoleń studentów 

i pracowników odbyło się w bez mała stuletniej historii naszego 

Uniwersytetu. Wspominamy w  tym numerze przedwakacyjne 

świętowanie w  uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

a także rozpoczynamy nowy rok akademicki okolicznościowym 

listem Księdza Rektora, zaproszeniem na tegoroczną ogólno-

uniwersytecką inaugurację oraz życzeniami: niech najbliższe 

miesiące uświetnią dzieje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go Jana Pawła II licznymi sukcesami i osiągnięciami studentów, 

doktorantów oraz pracowników, wspaniałymi projektami ba-

dawczymi, spektakularnymi odkryciami naukowymi, wybitnymi 

publikacjami oraz uznaniem dla naszego środowiska uniwer-

syteckiego wyrażonym przez liczne gremia polskie i światowe. 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany tytułów oraz odmo-

wy publikacji tekstów niezamówionych.

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna
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14 V 2014 r. przybyła na KUL Floribeth Mora Diaz, cudownie uzdrowiona za 

wstawiennictwem papieża Polaka. Kostarykankę, która od 2 maja do 17 czerwca 

podróżowała po Polsce śladami św. Jana Pawła II, przyjął Prorektor KUL ds. Nauki 

i Rozwoju o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Wraz z towarzyszącymi osobami zwiedziła ona 

miejsca związane z osobą wieloletniego profesora KUL: dziedziniec, kościół akademicki, 

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL oraz salę, w której prowadził wykłady.

Goście Uczelni

16-17 V 2014 r. delegacja z Sulkhan-Saba Orbeliani Tbilisi State Pedagogical University 

w Gruzji złożyła wizytę na KUL. Rektor prof. Vaja Vardidze i dziekan wydziału prawa 

prof. Eros Bzekalava spotkali się z Rektorem KUL ks. prof. drem hab. Antonim Dębińskim, 

a także z przedstawicielami Wydziału Teologii oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji KUL. Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy w ramach umowy 

bilateralnej.

List dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych 
dra hab. Huberta Łaszkiewicza, prof. KUL 55
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Elżbieta Anna Stefaniak
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22 V 2014 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odwiedziła minister spraw 

zagranicznych Nigerii prof. Viola A. Onwuliri, którą przyjęli Rektor KUL ks. prof. dr hab. 

Antoni Dębiński i Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą dr hab. Urszula 

Paprocka-Piotrowska, prof. KUL. Minister spotkała się z władzami i przedstawicielami 

Wydziału Filozofii i Wydziału Teologii oraz z Nigeryjczykami studiującymi na KUL, 

zwiedziła też Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Bibliotekę Uniwersytecką.

10 VI 2014 r. gościł na KUL bp diecezji Awka w Nigerii Paulinus Chukwuemeka 

Ezeokafor. Podczas spotkania z władzami i pracownikami Wydziału Teologii rozmawiał 

o perspektywach współpracy seminarium duchownego w Awce z naszym Uniwersytetem.
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6 W kręgu tematu: W stronę historii

Tak, to prawda, choć niektórzy pomyślą, że między 

przeszłością a przyszłością rozciąga się teraźniej-

szość. Zaś historia to – w odczuciu wielu – to, co mi-

nęło, co już „nie jest”, w odróżnieniu od tego, co wokół 

nas, a więc „jest”. Można więc usłyszeć głosy pytają-

ce: czy mamy się zajmować tym, czego już nie ma? 

Przecież z  założenia przestaje to być ważne, istotne. 

Czy zatem mamy badać rzeczy nieistotne? Po co ma-

my marnować czas na jakieś dawne sprawy o wartości 

co najwyżej sentymentalnej. Spójrzmy w  przyszłość, 

zostawmy przeszłość na śmietniku… no właśnie, na 

śmietniku historii. W  takim rozumowaniu sama hi-

storia jest po prostu śmietniskiem, na którym zbierają 

się niepotrzebne już odpadki teraźniejszości. A śmiet-

nisko, jak wiadomo, wcale nie jest przyjemne i lepiej je 

omijać. Może więc historię należy po prostu omijać? 

Może tak będzie przyjemniej i  bezpieczniej dla nas, 

ludzi „postnowoczesnych”? 

Można odnieść wrażenie, że tak właśnie myśli spo-

ra część współczesnych. Zanim jednak spróbujemy 

zastanowić się nad poprawnością takiego myślenia, 

należy najpierw odpowiedzieć na – wydawałoby się 

– oczywiste pytanie: czym zajmuje się historia? Od-

powiedź jest prosta: tym wszystkim, co już minęło. 

A  zatem tym, co zdarzyło się 5000 lat temu, i  tym, 

co zdarzyło się 5 minut temu. To też już jest histo-

ria. Trzeba powiedzieć, że przedmiot badań historii 

jest dość rozległy. Ale w  dalszym ciągu, jak twier-

dzą niektórzy, po prostu nieważny dla naszego dziś. 

Już jednak samo zestawienie tego wszystkiego, co jest 

przeszłością człowieka (gatunek homo sapiens istnieje 

na Ziemi jakieś 100 000 lat, nie wdając się w szcze-

góły dyskusji antropologów), pokazuje, że nasze „dziś” 

w porównaniu do naszego „wczoraj” jest dość niewiel-

kie. Ważniejsze jednak aniżeli długość trwania (czyli 

wielkość przedmiotu badań w odniesieniu do historii) 

jest znaczenie. Otóż stwierdzenie, że to, co minęło, jest 

już nieważne, jest absurdalne z punktu widzenia każ-

dego człowieka. W najprostszy sposób można to po-

kazać na przykładzie osoby czytającej ten tekst. Skoro 

to, co minęło, nie jest ważne, więc po co czytać to cza-

sopismo? Przecież wszystkie artykuły w nim zamiesz-

czone zostały napisane w przeszłości. Skoro przeszłość 

jest nieważna, po co się nią zajmować? To samo tyczy 

wszelkich mediów. Nawet wieczorne wiadomości tele-

wizyjne mówią o tym, co już się stało, a zatem o tym, 

co jest przeszłością… 

Zwolennicy „nowoczesnego” spojrzenia na świat 

uznają, że to, co się zdarzyło dziś, no może wczoraj al-

bo kilka dni temu, jest jeszcze ważne, ponieważ wpły-

wa na naszą teraźniejszość. Ale wydarzenia sprzed kil-

ku, a tym bardziej kilkudziesięciu lat przestają przecież 

odgrywać jakąkolwiek rolę. Wróćmy zatem do przy-

kładu czytelnika niniejszego pisma: skoro wydarzenia 

sprzed kilku-kilkunastu lat nie mają znaczenia, to pro-

szę wyrzucić ze swej pamięci lekcje w pierwszej klasie 

szkoły podstawowej. Obawiam się, że w konsekwencji 

skończyłaby się lektura tego tekstu, bo pozbywając się 

balastu nieważnej przeszłości, wraz z nim tracimy na 

przykład umiejętność czytania.

To może za granicę tego, co ważne i  nieważne 

(czyli granicę między współczesnością a przeszłością), 

uznajmy po prostu nasze życie. Oczywiście kompli-

kuje to nieco sprawę, ponieważ oznacza, że każdy ma 

inną historię i  inną współczesność. Ale czyż taka su-

biektywność nie jest właśnie trendy? Wszak dziś mówi 

się, że każdy ma swoją prawdę. Oznacza to, że historią 

powinni zajmować się głównie ludzie starzy, bo będą 

mogli sięgnąć nieco dalej w przeszłość, która dla nich 

ciągle jest aktualna. Takie postawienie sprawy oznacza, 

dr hab. 
Maciej Münnich

dyrektor Instytutu Historii

„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”

Historia: między 
przeszłością a przyszłością

150 numerów 
„Przeglądu 

Uniwersyteckiego” KUL

W 1989 r. ukazał się pierwszy numer naszego 
uniwersyteckiego pisma. W następnych latach 
kilkakrotnie zmieniano jego format, szatę gra-
ficzną, objętość i układ treści. Wzrastał nakład i 
liczba czytelników. Jubileuszowym akcentem w 
niniejszym numerze niech będzie kilka okładek 
z minionego dwudziestopięciolecia.
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że współczesność zaczyna się najdalej jakiś wiek temu, 

czyli gdzieś w okolicach I wojny światowej, a wszyst-

ko, co było wcześniej, możemy wreszcie ze spokojnym 

sumieniem odrzucić, nie jest to bowiem warte nawet 

funta kłaków. 

Właśnie, kto dziś pamięta – poza Wielką Bryta-

nią – że funt to niemal pół kilograma? I  że ów funt 

pochodzi od rzymskiej jednostki miary, jaką była li-

bra. Gdyby tak ktoś w  średniowieczu pomyślał „no-

wocześnie”, to powinien był zapomnieć o tych starych 

rzymskich miarach i wymyślić coś nowego. Tylko że 

wówczas musielibyśmy w  każdym pokoleniu wymy-

ślać wszystko od nowa… i popełniać na nowo te same 

błędy. A już Rzymianie mówili, że niewiedza nie jest 

usprawiedliwieniem (ignorantia non excusat). 

„Nowocześni” w  takiej sytuacji czasem godzą się, 

by zakreślić granicę tego, co może być dla nas waż-

ne szeroko, aż po starożytny Rzym (bo przecież zaraz 

prawnicy wskażą na  rzymskie prawo, którego cią-

gle jest wykładane na I  roku studiów prawniczych). 

Ale z  resztą historii na pewno należy dać sobie spo-

kój. I  tak zmarnowaliśmy dużo czasu na rozważania 

o  przeszłości, zatem o  tym, co jest już nieaktualne, 

nieważne i passé. Tylko jak zmierzyć czas? Teraz nale-

ży spojrzeć na nasz nowoczesny elektroniczny zegarek 

albo na jeszcze nowocześniejszy telefon komórkowy. 

Ze  zgrozą jednak można odkryć, że urządzenia te, 

a  nawet najbardziej zaawansowane komputery, cią-

gle posługują się wynalazkiem starożytnych Sumerów. 

Ciągle bowiem do liczenia czasu używają wymyślone-

go przez nich (i  zastosowanego) systemu sześćdzie-

siętnego, zamiast nowoczesnego systemu dziesiętnego. 

I ciągle mamy w godzinie sześćdziesiąt minut, w mi-

nucie sześćdziesiąt sekund, a  doba ma dwadzieścia 

cztery godziny (cztery razy sześć). A przecież byłoby 

łatwiej, gdyby wszystkiego było po dziesięć albo sto. 

Zatem ile razy spoglądamy na zegarek, tyle razy – na-

wet dzisiaj – korzystamy z tego, co wymyślono u zara-

nia cywilizacji, ponad 5000 lat temu. Wydaje się więc, 

że to, co minęło, jest jednak dla nas ciągle ważne…

Zatem historyk, badając przeszłość, bada rzeczy 

istotne. Ale nawet i  takie stwierdzenie nie oddaje 

w pełni sensu badań historycznych. Historyk bowiem, 

gdy już dojdzie do tego, co się wydarzyło w przeszło-

ści, uwielbia zadawać wciąż na nowo to samo pytanie: 

dlaczego? Odpowiedź na to pytanie pozwala nie tylko 

poznawać świat, ale przede wszystkim go rozumieć. 

A  skoro przeszłość jest ważna dla teraźniejszości, to 

rozumiejąc przeszłość, zaczynamy rozumieć teraźniej-

szość. Nie będziemy mogli na przykład zrozumieć, 

dlaczego w XXI w. powstał fundamentalistyczny ka-

lifat Państwa Islamskiego, jeśli nie będziemy znali hi-

storii islamu oraz historii Bliskiego Wschodu. Nie 

zrozumiemy, dlaczego obok starego centrum świata 

– Europy i  jej nieco młodszej siostry Ameryki Pół-

nocnej wyrasta zupełnie nowe centrum w  Azji, jeśli 

nie będziemy znali historii Chin czy Indii. Historia 

pozwala zrozumieć jakże skomplikowany współczesny 

świat. Dlatego też historycy potrafią się w tym świecie 

świetnie odnaleźć, co potwierdzają przykłady osób na 

wysokich stanowiskach. 

Historia jest zatem przewodnikiem, prowadzącym 

nas z  przeszłości w  przyszłość. Oczywiście możemy 

odtrącić dłoń owego przewodnika i w zadufaniu po-

wiedzieć, że potrafimy poradzić sobie sami; że stara 

łacińska maksyma „historia vitae magistra” już dawno 

straciła sens. Boleśnie się o  tym przekonujemy. Nie 

trzeba daleko szukać przykładów: wystarczy przypo-

mnieć sobie, kto – przecież wcale nie tak dawno – 

mówił, że chce tylko przywrócić swej ojczyźnie godne 

miejsce w rodzinie narodów; że dba o swych rodaków, 

którzy niesprawiedliwym wyrokiem losów znaleźli się 

poza granicami ojczyzny; że na wcześniejszych anek-

sjach (wtedy to były Austria, a  później Czechy) ab-

solutnie poprzestanie. Jak tragiczne były skutki takiej 

polityki, każdy doskonale wie. A jednak dziś - gdy sły-

szymy o przywróceniu Rosji należnego jej znaczenia; 

o ochronie Rosjan, którzy z powodu „największej geo-

politycznej katastrofy XX w., jaką był rozpad ZSRR”, 

znaleźli się poza granicami ojczyzny; o pokojowej po-

lityce po oderwaniu takich terytoriów, jak: Abchazja, 

Osetia Południowa, Krym, a  ostatnio „Noworosja” – 

wielu nie chce uczyć się od starej nauczycielki Pani 

Historii. Bo podobno to, co minęło, jest już nieważne, 

a patrzeć powinniśmy tylko w przyszłość…
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8 W kręgu tematu: W stronę historii

Polacy na froncie zachodnim w 1944 r.

O wolną Europę
W bieżącym roku kraje Zachodu uroczyście czczą 

pamięć wszystkich poległych w rozpoczętej sto 

lat temu „wielkiej wojnie”. My, Polacy, z  nieco innej 

perspektywy spoglądamy na rocznicę tamtych wyda-

rzeń, gdyż finał tej bez wątpienia hekatomby stał się 

bramą do odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla 

nas jednak bieżący rok – to czas nieco bliższych chro-

nologicznie rocznic, związanych z odwagą i poświęce-

niem naszych rodaków. W tym roku obchodzimy trzy 

wielkie rocznice, nawiązujące do działań bojowych, 

które w 1944 r. były udziałem Polskich Sił Zbrojnych 

na Zachodzie (PSZ). 

Polska w  obozie alianckim miała nieproporcjo-

nalnie słabą pozycję. Nie dlatego że Polaków opuścił 

duch walki – jak Włochów, i nie dlatego że byli we-

wnętrznie podzieleni – jak narody Jugosławii. Prze-

ciwnie, walczyli z  wielką determinacją zarówno pod 

dowództwem brytyjskim, jak i  w  strukturach zbroj-

nych Polskiego Państwa Podziemnego. W  ramach 

obozu alianckiego z  każdym dniem wzrastał jednak 

status ZSRR, a to spychało w niebyt wyjaśnienie kwe-

stii dla nas fundamentalnych z  czasu funkcjonowa-

nia postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow. Ponadto 

w kraju szalał niemiecki terror, a na Kresach Wschod-

nich szowinizm ukraiński rozpętał czystkę etniczną 

z mordami cywilów na niespotykaną skalę.

Miały też jednak miejsce wydarzenia, które budziły 

nadzieję na lepszy los. Jednym z  nich było utworze-

nie na terenie ZSRR armii polskiej pod dowództwem 

gen. Władysława Andersa, a następnie decyzja wypro-

wadzenia jej z  „nieludzkiej ziemi” na Bliski Wschód 

oraz równoległa ewakuacja ponad 100 tysięcy polskich 

kobiet i dzieci, w tym 40 tysięcy sierot. Drugi Korpus 

Polski (2  KP) stawał się z  każdym miesiącem coraz 

sprawniejszym związkiem bojowym. O ducha i morale 

żołnierzy nie trzeba było się szczególnie martwić. Byli 

to młodzi Polacy, głównie Kresowiacy, którzy marzyli, 

aby jak najkrótszą drogą z  karabinem w  ręku wrócić 

w ojczyste strony i wyzwolić je z rąk najeźdźcy.

Najważniejszy bój przyszło im stoczyć o  masyw 

Monte Cassino. Od stycznia do początku maja 1944 r. 

w próbach zdobycia wzgórza klasztornego straciło ży-

cie 48 tysięcy żołnierzy alianckich, a  ten punkt nie-

mieckiego oporu nadal pozostawał niezdobyty. Wów-

czas dowództwo 8. Armii Brytyjskiej powierzyło za-

danie szturmu wchodzącemu w jej skład 2 KP. Pierw-

szy etap tego zadania miał miejsce 12 maja i zakończył 

się sporymi stratami. Kluczowe natarcie, rozpoczęte 

17  maja, przyniosło zakładany efekt dnia następne-

go. Zginęło blisko tysiąc polskich żołnierzy, a prawie 

trzy tysiące odniosło rany. Bezgraniczne poświęcenie 

i  upór polskiego żołnierza otworzył drogę na Rzym, 

który alianci opanowali dwa tygodnie później. W na-

stępnych miesiącach na włoskiej ziemi podkomendni 

gen.  Władysława Andersa jeszcze wielokrotnie do-

wiedli swojego męstwa. Warto szczególnie przypo-

mnieć o ich kluczowym udziale w wyzwoleniu dwóch 

miast – Ankony i zdobytej już 1945 r. Bolonii, gdzie 

podobnie jak pod Monte Cassino nie szczędzili sił 

i przelanej krwi.

Droga bojowa ku wolnej Polsce wiodła naszych 

rodaków nie tylko ze  Wschodu, a  potem ku Półno-

cy przez front włoski. Równie znaczący wkład wniósł 

żołnierz polski, wyzwalając Europę kontynentalną, 

idąc z  kierunku północnego, a  następnie ku Wscho-

dowi. Chodzi oczywiście o działania bojowe 1. Dywi-

zji Pancernej (1 DP), dowodzonej przez gen. Stanisła-

wa Maczka, jak i wielkie zaangażowanie komandosów 

z  1.  Samodzielnej Brygady Spadochronowej, dowo-

dzonej przez gen. Stanisława Sosabowskiego. Ich szlak 

bojowy miał swój początek w wydarzeniu kluczowym 

dla przebiegu II  wojny światowej, tj. desancie wojsk 

alianckich w Normandii.

Formacja dowodzona przez gen.  Maczka, wcho-

dząca w  skład 1.  Armii Kanadyjskiej, tuż po lądo-

waniu na ziemi francuskiej w  ostatnich dniach lip-

ca 1944  r. ruszyła do boju. Od początku postawiono 

przed polską „czarną kawalerią” zadanie wymagające 

niezwykle wysokiej zdolności operacyjnej oraz hartu 

ducha. 14 VIII 1944 r. dywizja wzięła udział w ope-

racji Tractable, która miała spowodować okrążenie 

dwóch niemieckich armii w kotle w okolicach miasta 

Falaise. Mimo zakładanych błyskawicznych efektów 

ofensywa przekształciła się w powolne i wyniszczają-

ce natarcie. Zostało ono przerwane przez niemieckie 

kontrnatarcie na pozycje 1 DP, mające rozerwać pier-

ścień okrążenia, rozpoczęte w nocy z 19 na 20 sierpnia. 

Przez następne dwa dni dywizja toczyła zażarte walki 

o  wzgórza Mont Ormel oraz miasteczko Chambois. 

Lozańska wystawa i jej 
autorzy – prezes Fundacji PGB 

Małgorzata Wiśniewska i Paweł 
Sieradzki (fot. ze zbiorów Pawła 

Sieradzkiego)
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Po udanej operacji brytyjski generał Montgomery po-

wiedział: „Niemcy byli jakby w butelce, a polska dy-

wizja była korkiem, którym ich w niej zamknęliśmy”. 

Na zawsze przeszło do historii to zwycięstwo „pan-

cerniaków” gen.  Maczka, bo przyczyniło się do wy-

grania przez aliantów bitwy o  Normandię. Po zwy-

cięstwie pod Falaise 1 DP rozpoczęła zwycięski prze-

marsz przez miasta Belgii, wyzwalając m.in. Ypres, 

Tielt, Ruiselede i  Gandawę, by w  ostatnich dniach 

października 1944 r. wyzwolić holenderską Bredę, i to 

bez strat wśród ludności cywilnej. Po dziś dzień polscy 

wyzwoliciele i  ich wybitny dowódca gen.  Stanisław 

Maczek zajmują poczesne miejsce w panteonie boha-

terów Belgii i Holandii.

Podobnie wysoko należy oceniać zasługi żołnierzy 

formowanej od podstaw i  po ojcowsku dowodzonej 

przez gen. Stanisława Sosabowskiego 1. Samodzielnej 

Brygady Spadochronowej. Ten pioniersko wyszkolony, 

elitarny oddział o charakterze desantowym przeszedł 

do historii w okolicznościach bliskich tragizmowi sta-

rożytnych epopei. U zarania tej formacji stał jasny za-

mysł – brygada złożona z tych „najlepszych z najlep-

szych” miała wziąć udział w walkach na polskiej ziemi. 

Lecz wtedy, gdy bez wątpienia stojące na najwyższym 

światowy poziomie umiejętności tej formacji mogły 

pomóc największej insurekcji II  wojny światowej – 

powstaniu warszawskiemu, brygada została włączona 

do – jak się później okazało – największej w dziejach 

tej wojny operacji powietrzno-desantowej. Nierozważ-

nie zaplanowanej, nieprecyzyjnie i  niekonsekwentnie 

przeprowadzonej operacji Market Garden w  Holan-

dii. Polacy zostali zrzuceni pod Arnhem, gdzie prze-

ważały siły niemieckie. Zadanie brygady dowodzonej 

przez Sosabowskiego okazało się arcytrudne i  choć 

generał wcześniej skrytykował plan operacyjny i  de-

cyzje podejmowane w sztabie aliantów, przystąpił do 

zadania. Miał rację, straty poniesione przez aliantów 

były ogromne. Tragizmu tej sytuacji dodaje ponadto 

fakt, że dokładnie w  czasie przygotowań do wspo-

mnianej operacji i w czasie jej trwania na wsparcie cze-

kała walcząca Warszawa, gdzie podczas każdego z 63 

powstańczych dni straty wśród powstańców i ludności 

cywilnej były równe tym, które miały miejsce 11  IX 

2001 r. w Nowym Jorku. 

Przywołując rocznice związane z udziałem Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie w walkach toczących się 

w Europie w 1944 r., warto, by w naszej pamięci po-

czesne miejsce mieli również polscy marynarze i  lot-

nicy służący w brytyjskich formacjach osłonowych czy 

transportowych walczących w powietrzu, na morzach 

i  oceanie. Nie można też zapomnieć o  Pomocniczej 

Służbie Kobiet, dzięki której Polki aktywnie włączy-

ły się w narodowy czyn zbrojny. Wreszcie last but not 

least należy pamiętać o  tych, którzy tym wszystkim 

żołnierzom polskim, niezależnie od formacji i miejsca 

służby, zawsze z  pokorą i  oddaniem towarzyszyli, tj. 

o księżach kapelanach i duchownych innych wyznań.

***
W upamiętnianie heroicznego zaangażowania żoł-

nierza polskiego w  walki toczące się w  Europie Za-

chodniej przed siedemdziesięciu laty włączyło się 

również Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii 

KUL. Pierwszą okazją była rocznica bitwy o  Monte 

Cassino. Centrum wraz z Instytutem Polskim i Mu-

zeum im. gen. Sikorskiego w Londynie objęło patronat 

nad obchodami tej rocznicy w  Szwajcarii. Głównym 

organizatorem, odbywającego się 18  maja w  Lozan-

nie, przedsięwzięcia był ks. Karol Ciurko, duszpasterz 

Polskiej Misji Katolickiej w kantonie Vaud. Uroczystą 

Mszę św. w intencji poległych i kilkuset uczestników 

obchodów koncelebrował bp Alain de Raemy z diece-

zji Lozanna-Genewa-Fryburg, kapelan watykańskiej 

gwardii szwajcarskiej w latach 2006-2013, zaprzyjaź-

niony ze  szwajcarską Polonią. Następnie w  sali wi-

dowiskowej centrum duszpasterskiego parafii Saint 

Etienne w Lozannie miała miejsce część naukowa wy-

darzenia, m.in. z moim wykładem pt. „Bitwa o Mon-

te Cassino – polskie bohaterstwo, tryumf aliantów”. 

Po recitalu pieśni patriotycznych odbył się wernisaż 

wystawy złożonej ze zdjęć archiwalnych wykonanych 

w czasie walk o Monte Cassino oraz linorytów autor-

stwa artysty i żołnierza 2 KP – Stanisława Gliwy.

Pamięci Polaków walczących w  1944  r. w  szere-

gach PSZ były też poświęcone londyńskie obchody, 

wywodzącego się z  czasów II  RP, Święta Żołnierza 

Polskiego. W uroczystości, mającej miejsce 17 sierpnia 

w  sali teatralnej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kul-

turalnego, zorganizowanej przez Fundację Stowarzy-

szenia Polskich Kombatantów w  Wielkiej Brytanii 

pod kierownictwem prezes Barbary Orłowskiej i  Ja-

dwigi Kowalskiej z  Instytutu Polskiego i  Muzeum 

im.  gen.  Sikorskiego, wzięło udział ok.  400 zapro-

szonych gości. Wśród nich byli m.in. konsul gene-

ralny  RP w  Londynie Ireneusz Truszkowski, konsul 

ds.  polonijnych Ines Czajczyńska-DaCosta, zastępca 

szefa Urzędu ds. Kombatantów i  Osób Represjono-

wanych Bożena Żelazowska, kanclerz Polskiej Mi-

sji Katolickiej ks. Krzysztof Tyliszczak SChr, attaché 

obrony przy Ambasadzie RP w Londynie płk Ryszard 

Tomczak oraz liczni przedstawiciele formacji PSZ. 

Miałem niewątpliwy zaszczyt w  obecności tego sza-

cownego audytorium wygłosić wykład pt.  „O  wolną 

ojczyznę i Europę. Wysiłek zbrojny żołnierzy polskich 

w 1944 r.”. 

Uczestnicy obchodów Święta 
Żołnierza Polskiego w Londynie 
(fot. Magdalena Grzymkowska)
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 „To był czas, kiedy człowiek wiedział,

 po co żyje i za co gotów jest umrzeć”

Anna Świderkówna

Choć bardzo dużo napisano i  powiedziano o  po-

wstaniu warszawskim – jednym z najważniejszych 

wydarzeń w dziejach Polski – to w każdą kolejną rocz-

nicę jego wybuchu padają klasyczne pytania o  sens 

walki przed laty, jej szanse i  możliwości. Odżywają 

gorące spory, czy potrzebna była straszliwa hekatomba 

stolicy, zagłada miasta z bezcennymi skarbami dorob-

ku pokoleń, śmierć tysięcy wspaniałych młodych ludzi, 

rzuconych do walki prawie bez broni przeciw czoł-

gom, i bezprzykładne cierpienia milionowej ludności 

miasta, skazanej na niemieckie okrucieństwo. Pytania, 

pytania. Jak to się stało, że doszło do wybuchu? Czy 

dojść musiało? 

Nie do nas należy rozstrzyganie sporów o  jego 

zasadność i celowość. Wbrew komunistycznej pro-

pagandzie nie było żadną polityczną czy militar-

ną pomyłką, lecz taką samą dziejową konieczno-

ścią jak powstanie kościuszkowskie, listopadowe 

czy styczniowe, jak bitwy kampanii wrześniowej 

1939  r., jak bitwy pod Narwikiem, Tobrukiem czy 

Monte Cassino.

Naszym obowiązkiem jest zachować w  pa-

mięci sierpniowy zryw 1944 r. w Warszawie 

i  – jeśli to możliwe – 1 sierpnia iść na 

wojskowe Powązki, w  głębokiej ciszy 

i zadumie stanąć przy pomniku Glo-

ria Victis, a  potem przejść wśród 

brzozowych krzyży. Zobaczymy 

tam zupełnie inny, piękny świat. 

Spotkamy starych i  młodych, dziadków 

z wnukami, tysiące ludzi, którzy w tym szcze-

gólnym dniu we wspólnocie chcą przeżyć od-

wieczną prawdę, że osoba ludzka jest warto-

ścią jedyną i niepowtarzalną.

Jedyni i  niepowtarzalni byli spoczywający na Po-

wązkach absolwenci warszawskiego gimnazjum Bato-

rego: „Zośka” (Tadeusz Zawadzki), „Rudy” ( Jan Byt-

nar), „Alek” (Aleksy Dawidowski), a  także Krzysztof 

Kamil Baczyński i  jego żona Basia, Krystyna Kra-

helska, Jędruś Szwajkert (lat jedenaście, najmłodszy 

powstaniec, który zginął na Żoliborzu), Aleksander 

Kamiński (dał o  nich świadectwo w  Kamieniach na 

szaniec) i tysiące innych, którzy polegli w walce, wie-

lu tych, którzy ocaleli, a już odeszli na drugą stronę, i 

tych sędziwych – jeszcze wśród nas (z każdą rocznicą 

jest ich coraz mniej), którzy opowiadają o tamtych 63 

dniach walki i o  latach pogardy, jakie po nich nastą-

piły. Oni wszyscy uczą mądrego patriotyzmu. W  ich 

opowieściach ujmuje nas ich zwyczajność, przyjaźń, 

szlachetność i szaleństwo, w najlepszym znaczeniu te-

go słowa. Tak jak niemal wszyscy młodzi ludzie byli 

radośni, żyli pełnią życia, kochali ludzi i  Boga. Ma-

rzyli o radosnej, wolnej Polsce, chcieli żyć, nie umie-

rać. Ale kiedy przyszedł ten najtrudniejszy moment, 

wolni, wierni sobie i rzetelni, potrafili oddać życie, bo 

tak po prostu, zwyczajnie rozumieli te trzy słowa: Bóg, 

honor, ojczyzna. Byli szczęśliwi, bo – paradoksalnie – 

żyli w czasie wojny, „w czasach, w których warto żyć... 

i w czasach, w których warto umrzeć. Tak to był czas, 

kiedy człowiek wiedział, po co żyje i za co gotów jest 

umrzeć” i „że oddanie życia za Ojczyznę to jest zawsze 

to samo co oddanie życia za innych” – jak powiedzia-

ła w wywiadzie zamieszczonym w książce Chodzić po 

wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przy-

był śp. prof. dr hab. Anna Świderkówna (1925-2008), 

uczestniczka powstania warszawskiego, wybitna uczo-

na, filolog klasyczny, papirolog, popularyzatorka wie-

dzy o  antyku, tłumaczka, biblistka, autorka bestsel-

lerów o  Biblii, uhonorowana wieloma prestiżowymi 

nagrodami, odznaczona Warszawskim Krzyżem Po-

wstańczym i pośmiertnie w dniu 18 VIII 2008 r. przez 

prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Ofi-

cerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym „za 

wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 

oraz za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej”. 

Całe życie mieszkała w  Warszawie. Nie wyobrażała 

sobie, by mogła mieszkać gdzie indziej. Jej niewielkie 

mieszkanie przy Marszałkowskiej od podłogi do sufitu 

wyłożone było książkami.

Urodzona w końcu 1925 r. w Warszawie jako jedy-

naczka i wychowana w obojętnej religijnie, zamożnej 

rodzinie handlowców i  przemysłowców, była osobą 

głęboko wierzącą. Matka dziwiła się jej pobożności. 

Ona swoją religijność przypisywała woli Pana Bo-

ga i  modlitwie stryja-księdza, który zginął w  obozie 

w Dachau. Przed 1939 r. zdążyła poznać smak przed-

wojennej wolności. Wówczas też zrodziły się w  niej 

i rozwinęły pasje humanistyczne, których nie porzuci-

ła. Wraz z wybuchem wojny zaczęło się jej świadome 

W 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

„Upicie się wolnością”

Maria Wrzeszcz
wieloletni pracownik 

naukowy w Instytucie 
Leksykografii
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Pomnik Małego Powstańca w Warszawie 
(fot. ze zbiorów Marii Wrzeszcz)
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życie. Miała iść do trzeciej klasy gimnazjum, a „trze-

cioklasiści otrzymywali abonament do teatru i  mnie 

niestety to ominęło” – wspominała po latach. W nie-

dzielę 3 września myślała, że wojna się skończyła. 

Wtedy bowiem nadeszła wiadomość, że Anglia wy-

powiedziała Niemcom wojnę. Wraz z  matką poszła 

przed ambasadę angielską, gdzie zgromadziły się tłu-

my. Wszyscy wiwatowali i krzyczeli. Niemcy zgłupieli. 

„To był cud Pański, że nie przylecieli wtedy nad War-

szawę i nie urządzili rzezi”.

Tamtej nocy nastąpiła ewakuacja miasta. Bombar-

dowania i zdobywania stolicy Ania Świderkówna nie 

doświadczyła, bo z mamą i babcią uciekły do Lwowa. 

Tam widziała wkroczenie Armii Czerwonej. Doszła 

do wniosku, że musi coś zrobić. Choć nie miała czter-

nastu lat, złożyła ślub, że kiedy skończy osiemnaście 

lat, a  Polska jeszcze nie będzie wolna, to pójdzie do 

konspiracji. Ze strachu przed bolszewikami wszystkie 

trzy wróciły do Warszawy. Ojca złapali Niemcy. Tra-

fił do obozu w Buchenwaldzie, skąd został zwolniony 

1 X 1943 r. Kilka miesięcy wcześniej Świderkówna 

zdała humanistyczną maturę na tajnych kompletach 

w  Prywatnej Żeńskiej Szkole im. Cecylii Plater-Zy-

berkówny. Pracowała w  sklepie rodziców w  Alejach 

Jerozolimskich, a  przed powstaniem – w  ich fabryce 

na Grochowskiej.

Choć nie paliła się do konspiracji, to po ukończeniu 

osiemnastu lat uznała, że musi wstąpić do Armii Kra-

jowej. Matka, która wcześniej nie pozwoliła jej studio-

wać na tajnym uniwersytecie, nie sprzeciwiła się temu 

postanowieniu, bo „to było co innego. Tu nie można 

było powiedzieć: »nie«”. Świderkówna o pracy w pod-

ziemiu nie wiedziała zbyt wiele. Przed rozpoczęciem 

powstania zdążyła wykonać jedno zadanie – zaniosła 

paczkę w pewne miejsce. Jej zdaniem powstanie mu-

siało wybuchnąć – nie było innego wyjścia. Gdyby nie 

doszło do niego, to Niemcy i tak regularnie mordowa-

liby Polaków, a wówczas i tak powstanie wybuchłoby, 

lecz byłoby spontaniczne, a  z  takim Niemcy szyb-

ko by sobie poradzili. Warszawiacy dobrze wiedzieli 

o przygotowaniach do powstania. To się czuło nawet 

na ulicach, gdzie można było palcem wskazać charak-

terystycznie ubranych wojskowych – przeważnie mieli 

spodnie wpuszczone w wysokie buty. Zbliżał się front. 

Niemcy masowo wycofywali się, byli przerażeni. Pa-

nował zamęt.

O  wybuchu powstania Świderkówna dowiedzia-

ła się dzień wcześniej od matki. Pierwszego sierpnia 

o godz. 11.00 zawyły syreny, a około 16.30 usłyszała 

pierwsze strzały. Wszyscy chcieli walczyć, ale nie było 

broni, nie było butelek z benzyną. Powstańcy przygo-

towali się tylko na pięć dni, a walczyli dwa miesiące. 

To było czyste szaleństwo, ale szaleństwem byłoby tak-

że czekanie na to, co Niemcy zrobią z mieszkańcami 

stolicy. Na początku powstania miała czas na wszyst-

ko. Przeżyła wtedy dwa wielkie uniesienia – Mszę św. 

w  pierwszą niedzielę powstania na podwórzu domu, 

gdzie w  rogu urządzono ołtarz, nad którym upięto 

wielką polską flagę i białego orła. Całą duszą przeży-

ła również akademię 15 sierpnia, w  święto Wniebo-

wzięcia NMP, choć wcześniej nie znosiła akademii, 

ale ta była wyjątkowa. Wówczas dla niej – i chyba dla 

większości – najsilniejszym uczuciem, mocniejszym 

nawet niż strach, „było poczucie wolności, takie upi-

cie się wolnością”. Ludzie byli w euforii, nawet młody 

człowiek, zwolniony 31 VII 1944 r. z obozu w Oświę-

cimiu, przybyły prosto stamtąd do powstańczej War-

szawy, był wprost nieprzytomny z radości.

W  drugiej części powstania nie miała już czasu 

na nic. Jej ojciec pracował w  powstańczej fabryczce 

broni. Produkowali amunicję z  niewypałów, ze  zrzu-

canych na Warszawę niemieckich bomb, które nie 

wybuchły. Jeden zaś granat wybuchł ojcu w ręce. Ka-

zał zanieść się do polowego szpitala przy ulicy Mo-

kotowskiej 55. Razem z matką poszły opiekować się 

nim. I  tam zostały przyjęte z  otwartymi ramionami. 

Choć nie miały przygotowania do pracy pielęgniar-

skiej, wykonywały czynności sanitariuszek. Bardzo się 

przydały. Ogromnie trudne było obcowanie ze śmier-

cią twarzą w  twarz. Najbardziej bolało opuszczenie 

przez zachodnich aliantów, co również po latach pod-

kreślił ojciec święty Jan Paweł II podczas swej pierw-

szej pielgrzymki do ojczyzny w  sobotnie popołudnie 

2 VI 1979 r., mówiąc w Warszawie, na placu Zwycię-

stwa, o powstańcach „opuszczonych przez wszystkich 

sprzymierzeńców”. Umierało miasto, ginęli powstańcy, 

a sumienie świata nie budziło się. Ci, którzy mieli na-

słuch radiowy, wiedzieli, że front sowiecki dość szybko 

się przesuwa, i nikt nie sądził, że się zatrzyma. Ówcze-

sne nastroje świetnie oddawał krążący po Warszawie 

wiersz Józefa Szczepańskiego „Ziutka” (1922 – 10 IX 

1944), żołnierza batalionu „Parasol”, napisany krótko 

przed śmiercią: „Czekamy ciebie, czerwona zarazo, / 

Byś wybawiła nas od czarnej śmierci, / Byś nam kraj 

przedtem rozdarłszy na ćwierci, / Była zbawieniem 

witanym z  odrazą”. Szczególnie doskwierała rozpacz 

i bezradność po wyzwoleniu Paryża, gdzie też w sierp-

niu wybuchło powstanie i trwało kilka dni. Prawie ca-

ły miesiąc alianci czekali z ogłoszeniem warszawskich 

Pomnik Powstania Warszawskiego 
(fot. ze zbiorów Marii Wrzeszcz)
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powstańców jako kombatantów, bo to nie podobało 

się Stalinowi, więc Niemcy traktowali powstańców jak 

„bandytów”. Wchodzili do szpitali na Woli i na Sta-

rym Mieście i wszystkich zabijali – chorych, rannych 

i obsługę szpitali. To było najstraszniejsze.

Kiedy nadszedł czas kapitulacji, Świderkówna cie-

szyła się, bo miała szansę przeżyć. Pomimo wszystko 

czuła, że jest to darowanie życia. Bogu i wszystkim by-

ła wdzięczna za to, że nie zginęła, ale również za to, że 

była wtedy w Warszawie, że brała udział w powstaniu, 

że przeżyła tamte chwile. Po upadku powstania rodzi-

ce zdecydowali, że bezpieczniej będzie opuścić stolicę 

jako wojsko, a  nie jako ludność cywilna. Dzięki te-

mu nie musieli przechodzić przez obóz w Pruszkowie. 

Z całym szpitalem polowym zostali ewakuowani przez 

Niemców do obozu jenieckiego w Zeithain (niedaleko 

Drezna) w Saksonii. Tam najpierw była sanitariuszką, 

potem obierała kartofle i brukiew, pracowała w pralni. 

Z  nadejściem Rosjan Niemcy uciekli. Panicznie bali 

się bolszewików. Świderkowie zdecydowali wracać do 

Polski. Dotarli do Warszawy. Niedługo potem „zaczę-

ło się to oficjalne plucie na powstanie”.

2 IX 1945 r. Anna napisała wiersz pt. Warto!, a je-

go fragment przeczytała w  jednym z  telewizyjnych 

filmów dokumentalnych, wyemitowanych z okazji 60. 

rocznicy wybuchu powstania. Wstrząsnął mną bar-

dzo i  jednocześnie zaskoczył, bo nie wiedziałam, że 

pisze ona wiersze. Próbowałam odszukać ten utwór 

w jakiejś publikacji, ale to się nie udało. Mogę powie-

dzieć, że znałam Annę Świderkównę. Czytałam jej 

książki, zarówno te o  tematyce historycznej, jak i bi-

blijnej. Uczestniczyłam w  kilku wykładach na temat 

Biblii, a  także w  uroczystości wręczenia przez To-

warzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego w dniu 19 VI 1998 r. w Lublinie Nagrody 

im. ks. Idziego Radziszewskiego. Przez dłuższą chwilę 

rozmawiałyśmy nawet. Zdecydowałam się więc napi-

sać list z prośbą o nadesłanie wiersza. Nie zawiodłam 

się. Szybciutko nadeszła oczekiwana, ciepła, serdecz-

na odpowiedź na pięknym arkusiku papieru, ze ślicz-

nym kolorowym monogramem i  łacińskim cytatem: 

„In te, Domine, sperabi, non confunbar / in aeter-

num; in iustitia tua libera me” („Panie, do Ciebie się 

uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; / wybaw 

mnie w Twojej sprawiedliwości”, Ps 31,2) oraz długim 

wierszem z odręcznym dopiskiem autorki na oddziel-

nej kartce.

Okazuje się, że w  całości nie był publikowany. 

Z tym większą radością powierzam go redakcji „Prze-

glądu Uniwersyteckiego” w 70. rocznicę wybuchu po-

wstania i  szóstą rocznicę odejścia na wieczną wartę 

jego autorki. Mam nadzieję, że nie miałaby mi tego 

za złe, że po latach spora liczba osób przeczyta jej 

utwór, zaduma się nad jego treścią, wzruszy, wspo-

mni autorkę, powstańców, walki, barykady, zniszczoną 

stolicę, mogiły na ulicach i podwórkach. Może z jego 

inspiracji odwiedzi groby z brzozowymi krzyżami na 

Powązkach, wybierze się do Muzeum Powstania War-

szawskiego, zatrzyma się przy pamiątkowych tabli-

cach na domach, skwerach, obejrzy wyjątkowe filmy 

Powstanie Warszawskie i Miasto 44, a może dołączy do 

grona tych, którzy – tak jak ona (i ja także) – uważają, 

że tamte 63 dni powstania warszawskiego „jakąś nową 

kartą” zapisały się „we wszechświata księgach, / Że jest 

sens tajemniczy, kosmiczny, że WARTO!”.

 Anna Świderkówna do końca życia była przekona-

na, że miała rację, że warto było walczyć w powstaniu 

warszawskim. Przypadek to czy nie, że po długiej cho-

robie zmarła w  jednym z  warszawskich szpitali wła-

śnie w sierpniu, nad ranem w sobotę 16 VIII 2008 r. 

Spoczywa na warszawskich Powązkach w grobie wraz 

z rodzicami.

Warto!
Mówicie, że to było szalone, daremne

I niepotrzebne wcale.

Wszystko jakieś tragiczne, nierozumne, ciemne,

Nocnej podobne zmorze...

Mówicie o narodu samobójczym szale –

Nie chcę się sprzeczać z wami – wszystko to być może.

Ja nie mam argumentów, wy macie tysiące.

Nie chcę dyskusji wszczynać,

Bo wskażecie mi miasto w ruinach leżące

I te świeże cmentarze.

A wszystko będzie krzyczeć: Wasza, wasza wina!

Nie! Ja się dzisiaj z wami sprzeczać nie odważę.

Wy macie argumenty, ja mam tylko wiarę,

A zrodziła się ona,

Gdym patrzyła na straszną stolicy ofiarę

Czerwoną krwi męczeństwem,

Więc pewno moja wiara także jest szalona,

Jeżeli tamto było li tylko szaleństwem.

Bo mnie się wtedy zdało, gdym patrzyła w łuny,

A noc była złowroga,

Że te działa przemówią głośniej niż pioruny,

Ten blask dotrze do nieba

I aniołów przerazi, a zadziwi Boga.

I wtedy pomyślałam, że tak właśnie trzeba.

I zdało mi się jeszcze, że odległe słońca

Przystają chwilę w drodze,

Że staje rzeka czasu przez wieczność płynąca,

Wszechświat milczy i czeka,

W przeogromnym zdumieniu, w świętej wielkiej trwodze,

Bo po raz pierwszy spostrzegł w swym łonie człowieka.

I czułam, że w tej dziwnej, straszliwej godzinie

Jakaś wielka potęga

Gdzieś w wieczności się rodzi, gdy Warszawa ginie,

Że jakąś nową kartą

Te dni się zapisują we wszechświata księgach,

Że jest sens tajemniczy, kosmiczny, że WARTO!
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Przed hitlerowskim więzieniem na Zamku Lubel-

skim 22 VII 1944 r. zbierali się lublinianie. Mieli 

nadzieję, że Niemcy, w obawie przed zbliżającym się 

frontem, uwolnią przetrzymywanych tam więźniów. 

W tym dniu za murami Zamku przebywało ok. 1300 

osób, w  tym związane z  Katolickim Uniwersytetem 

Lubelskim. Byli to: Rudolf Trzepacz – zatrudniony 

w  1939  r. na stanowisku asystenta w  Katedrze Filo-

zofii Prawa, a  także studenci: Józef Kazimierz Kalic-

ki, Wiktor Dąbkowski oraz Janusz Ossowski, który 

w  październiku 1939  r. złożył wniosek na studia na 

KUL, lecz ze względu na działania wojenne nie zdą-

żył ich podjąć. 

Zamek Lubelski w okresie 
okupacji niemieckiej 

Przebudowany w 1835 r., dawny zamek królewski, 

zarówno w czasach carskich, jak i w okresie dwudzie-

stolecia międzywojennego, pełnił funkcję zakładu kar-

nego dla więźniów kryminalnych i  politycznych. We 

wrześniu 1939 r. więzienie opustoszało, jednak już na 

początku października zajęły go niemieckie jednostki 

policyjne. Na nowo zapełniły się też cele więzienne, 

do których trafiały osoby oskarżone o działalność dy-

wersyjną na tyłach wkraczającej armii niemieckiej. Po 

utworzeniu dystryktu lubelskiego Zamek stał się wię-

zieniem śledczym policji bezpieczeństwa. Odtąd bez 

przerwy, aż do 22  VII 1944 r., do ewakuacji Niem-

ców z Lublina, był jednym z najcięższych niemieckich 

więzień w okupowanej Polsce. Historycy obliczają, że 

w  latach 1939-1944 przez więzienie przeszło ok. 40 

tysięcy osób. Byli to: członkowie ruchu oporu, ofiary 

pacyfikacji i  ulicznych łapanek, przestępcy pospolici 

oraz Żydzi. Około 2200 więźniów zginęło w  śledz-

twie lub zmarło na terenie więzienia, a kolejne 4500 

zamordowano w  tajnych egzekucjach przeprowadza-

nych w  okolicach Lublina. 18 640 więźniów zostało 

wywiezionych do obozów koncentracyjnych, z  czego 

ok. 3600 poniosło tam śmierć.

Masowe egzekucje więźniów

Pierwsza większa egzekucja więźniów odbyła się na 

terenie Zamku już w połowie listopada 1939 r. Straco-

no wtedy 7 mieszkańców gminy Siedliszcze, wkrótce 

potem powieszono ks. Ludwika Szyszko, zaś 23 grud-

nia na kirkucie rozstrzelano 10 przedstawicieli lubel-

skiej inteligencji. Zginęli wtedy prof. Czesław Mar-

tyniak, filozof i  prawnik z  KUL, oraz ks.  dr Michał 

Niechaj, wykładowca teologii dogmatycznej porów-

nawczej, profesor teologii w  Wyższym Seminarium 

Duchownym w Lublinie. Wraz z 15 współwięźniami 

6 I 1940 r. na cmentarzu żydowskim przy ul. Siennej 

w Lublinie rozstrzelani zostali studenci KUL Alfred 

Błażejczyk i  Bronisław Smolak. W  dniach 20  VI – 

15 VIII 1940 r. w pięciu masowych egzekucjach w tzw. 

dołach na Rurach Jezuickich rozstrzelano ok. 500 

więźniów. W tej grupie znalazł się student Wydziału 

Prawa i Nauk SpołecznoEkonomicznych KUL Stani-

sław Rzeźniczak. Po długim i okrutnym śledztwie na 

Zamku Lubelskim 8 III 1942 r. zmarł student ekono-

mii KUL Michał Wyczułkowski, aresztowany przez 

gestapo 28  VIII 1941  r. Głośne w  okresie okupacji 

były publiczne masowe egzekucje więźniów Zamku. 

12 IV 1942 r. w Jabłonnie k. Lublina powieszono 25 

więźniów, w tym studenta KUL o nazwisku Ruzinek. 

Egzekucje trwały do ostatnich dni funkcjonowania 

Zamku, a  nasiliły się w  ostatnich tygodniach poby-

tu Niemców w Lublinie, kiedy rozpoczęto stopniowe 

„opróżnianie” więzienia. Skazańców rozstrzeliwano na 

terenie obozu na Majdanku lub w drodze na Majda-

nek mordowano w  ruchomych komorach gazowych. 

W samochodzie-komorze gazowej, kursującej między 

Zamkiem a obozem, 3 VI 1944 r., wraz z młodszym 

bratem Mieczysławem i 48 innymi więźniami Zamku, 

zagazowany został student KUL Władysław Barto-

szek. Przez więzienie na Zamku Lubelskim przeszło 

jeszcze ok. 30 pracowników i studentów KUL, w tym 

ks.  rektor Antoni Szymański, wielki kanclerz KUL 

bp Marian Fulman, a także jego następca ks. prof. Piotr 

Kałwa. Dla kilku studentów i  pracowników Uczelni 

więzienie na Zamku miało charakter przejściowy. Po 

kilkumiesięcznym pobycie na Zamku, według dostęp-

nych danych, do Oświęcimia wywiezionych zostało 3 

studentów i  jeden pracownik KUL. Byli to dwaj stu-

denci o takich samych personaliach: Wacław Lipiński. 

Pierwszy był studentem na Wydziale Prawa i  Nauk 

Społeczno-Ekonomicznych. Aresztowany w nocy z 12 

na 13 XI 1942 r., po okrutnym śledztwie „Pod Zega-

rem” i na Zamku, 13 VIII 1943 r. został przewiezio-

ny do Oświęcimia i  w  krótkim czasie zamordowany. 

Drugi studiował na I roku i został aresztowany w po-

łowie 1940 r. Z Zamku do  Oświęcimia przewieziono 

go 9 I 1941 r., gdzie zginął zamordowany 5 I 1945 r. 

Z Zamku Lubelskiego do Oświęcimia Niemcy prze-

transportowali także Konstantego Jagiełło, studenta 

Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. 

Zginął w Oświęcimiu 16 XII 1941 r. Razem z księż-

mi studentami pod koniec listopada 1939  r. Niemcy 

dr Ewa Rzeczkowska
adiunkt w Katedrze 
Historii Najnowszej 

70. rocznica zbrodni niemieckiej na Zamku Lubelskim

Blisko trzystu nie 
dane było spotkać się 
ze swoimi krewnymi… 
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aresztowali i  osadzili na Zamku dyrektora konwiktu 

ks. Stanisława Wojsę, który w 1941 r. zginął w obozie 

koncentracyjnym w Dachau. 

22 VII 1944 r.

Ostatnia wielka egzekucja na Zamku miała miej-

sce 22  VII 1944  r. Hitlerowska załoga, opuszczająca 

w  pośpiechu miasto, dokonała masakry części pozo-

stających przy życiu więźniów. Rozstrzelano wtedy 

w  celach i  na dziedzińcu ok. 300 więźniów. Zwłoki 

zabitych, zakrwawione ciała jeszcze żyjących zalega-

ły na stosach w celach i na korytarzach więziennych. 

Ten obraz zobaczyli mieszkańcy Lublina, którzy tuż 

po ucieczce Niemców weszli na Zamek. Wśród za-

mordowanych wtedy osób były 4 związane z  Kato-

lickim Uniwersytetem Lubelskim: Rudolf Trzepacz, 

Józef Kazimierz Kalicki, Wiktor Dąbkowski oraz Ja-

nusz Ossowski. 

Pierwszy z wymienionych urodził się 3 XII 1917 r. 

w Chicago, 28 V 1935  r. ukończył Gimnazjum Hu-

manistyczne w  Janowie Lubelskim i  w  październiku 

tego roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk 

Społeczno-Ekonomicznych KUL w Lublinie, w gru-

pie prawniczej. Ukończył je tuż przed wybuchem 

wojny, złożył pracę magisterską pt. Papiestwo a  pra-

wo narodów, napisaną pod kierunkiem ks.  prof. Jana 

Wiślickiego na seminarium z  prawa kanonicznego. 

Według opracowań w 1939 r. Trzepacz został zatrud-

niony na stanowisku asystenta w  Katedrze Filozofii 

Prawa KUL. Nie potwierdzają tego dokumenty per-

sonalne, przechowywane w  Archiwum Uniwersytec-

kim KUL, ale być może nominacja na to stanowisko 

została nadana ustnie przez księdza rektora. R. Trze-

pacza aresztowano 30 VI 1944 r., na Zamku przeby-

wał 23 dni. 

Studentem na Wydziale Prawa i  Nauk Społecz-

no-Ekonomicznych KUL był też Józef Kazimierz Ka-

licki, urodzony 15  II 1902  r. w Lublinie. Do 1923  r. 

uczęszczał do Ośmioklasowej Szkoły Handlowej 

Zgromadzenia Kupców w  Lublinie. Następnie pod-

jął studia na KUL, lecz ich nie ukończył. W tym cza-

sie uzyskał licencję na samodzielne wykonywanie za-

wodu jubilerskiego i  wraz z  ojcem prowadził Maga-

zyn Jubilersko-Zegarmistrzowski i  Skład Wyrobów 

Kościelnych, który mieścił się przy kościele Świętego 

Ducha w  Lublinie. Kalicki był oficerem rezerwy 2. 

Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie. Oprócz jubiler-

stwa jego pasją były konie. W Lublinie założył para-

militarną formację konną pod nazwą Krakusi Lubel-

scy, o  której pisywano w  fachowym piśmie „Jeździec 

i  Myśliwy”, oraz klub jeździecki Concordia, słynący 

z  organizowania hucznych balów. W  związku z  wy-

buchem wojny sklep czasowo zamknięto, zaś późną 

jesienią 1940 r. na ulicy aresztowano jego właściciela. 

Przewieziony został do aresztu gestapo „Pod Zega-

rem” i  niebawem zesłany do Oświęcimia. Jego żona 

Bronisława podjęła usilne starania w celu wydostania 

męża z obozu. Według niepotwierdzonych informacji 

miała dotrzeć w tej sprawie do samego Hansa Fran-

ka. Ostatecznie udało się jej wykupić męża za wysoką 

sumę w złocie i klejnotach. Kalicki nie cieszył się jed-

nak długo wolnością. Wiosną 1944 r. został ponownie 

aresztowany. Niemcy przeszukali kamienicę Kalickich, 

zatrzymali jej właściciela oraz współlokatorów i  osa-

dzili na gestapo „Pod Zegarem”, a  potem w  więzie-

niu na Zamku. Nie są znane powody aresztowania. 

Rodzina podjęła ponowne starania o jego uwolnienie, 

jednak pismo w  tej sprawie nie dotarło na czas do 

władz niemieckich. Wyprzedziła je egzekucja, która 

miała miejsce 22 lipca. Świadkiem śmierci byłego stu-

denta KUL był jeden z więźniów, Wincenty Kwater, 

który ocalał, przyrzucony ciałem zastrzelonego Kalic-

kiego. Na Zamku przebywał on 22 dni, osierocił syna 

Mieczysława. 

W  wielkiej masakrze na Zamku zginął 32-let-

ni Wiktor Dąbkowski, urodzony w  Wieliżu w  Ro-

sji. W  1936  r. ukończył on Gimnazjum Federa-

cji P.Z.O.O w  Lublinie, rok później podjął studia 

na KUL. Studiował tylko dwa semestry, pracował 

w Warsztacie Kominiarskim na miasto Lublin. Aresz-

towany przez Niemców wiosną 1944  r., na Zamku 

przebywał 21 dni. 

W wieku 25 lat, 22 VII 1944 r. na Zamku Lubel-

skim, zginął Janusz Ossowski, pracownik Izby Skarbo-

wej w Lublinie. Został aresztowany wraz z siostrą Han-

ną, prawdopodobnie 1 VII 1944 r. W 1939 r. ukończył 

on Państwowe Liceum i  Gimnazjum im.  Hetmana 

Jana Zamoyskiego w  Lublinie i  w  tym samym roku 

złożył wniosek o  przyjęcie na Wydział Prawa i  Na-

uk Społeczno-Ekonomicznych KUL. W  dokumen-

tach brakuje informacji, czy został przyjęty na studia. 

Prawdopodobnie ze  względu na działania wojenne 

studiów w ogóle nie podjął. 

Zamordowani tego dnia pracownik oraz studenci 

KUL pochowani zostali w zbiorowej mogile na cmen-

tarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

W  czasie likwidacji więzienia śmierci uniknął 

Marian Ekielski, absolwent Wydziału Prawa i  Nauk 

Społeczno-Ekonomicznych KUL, aresztowany przez 

Niemców w nocy 30 VI 1944 r. Był wielokrotnie prze-

słuchiwany w siedzibie gestapo przy ul. Uniwersytec-

kiej oraz na Zamku Lubelskim. Po trzech tygodniach 

brutalnego śledztwa wyszedł na wolność 22 lipca.

***
Mordowanie więźniów na Zamku 22 VII 1944  r. 

trwało co najmniej dwie godziny. Przerwał je około 

południa rozkaz natychmiastowej ewakuacji więzienia, 

wydany przez naczelnika Petera Domnicka. Niem-

cy w  pośpiechu opuścili Zamek, w  którym pozosta-

ło około 1000 więźniów, w  tym blisko 300 kobiet. 

Mieszkańcy Lublina, zbierający się od kilku godzin 

u podnóża Zamku, weszli wówczas na teren więzienia 

w poszukiwaniu swoich bliskich. Blisko trzystu nie da-

ne było już spotkać się ze swoimi krewnymi… 
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Wiktor Dąbkowsk Józef Kazimierz Kalicki Rudolf Trzepacz 

Janusz Ossowski 
(fot. Archiwum 

Uniwersyteckie KUL)
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Dnia 2 VIII 1944 r., o godz. 14.30, zebraliśmy się 

– wykładowcy KUL, którzy byli w Lublinie, u ks. 

prof. Józefa Kruszyńskiego, rektora KUL, a równocze-

śnie ówczesnego wikariusza generalnego sprawującego 

w  diecezji lubelskiej rządy pod nieobecność ks. bpa 

Fulmana. […] Obecni byli profesorowie, względnie 

zastępcy profesorów: Białkowski, Jakubanis, Kossow-

ski, Popławski, ks. Słomkowski, p. Szczęch. 

Ponieważ ks. prof. Kruszyński oświadczył, że gma-

chem KUL zajmować się nie może, zaproponował 

mnie, bym się tym zajął. Opierałem się początkowo, 

wreszcie się zgodziłem; wówczas powierzono mi czyn-

ności rektora KUL.

5 VIII 1944. Wojska radzieckie zajęły gmach KUL 

na szpital.

7 VIII 1944 rozmawiałem z  naczelnym lekarzem 

tegoż szpitala, by mi pozwolił zamieszkać w gmachu 

KUL; oświadczył, że osobom cywilnym tam mieszkać 

nie wolno. Ks. prof. Kruszyński, któremu tę sprawę 

przedstawiłem, miał być u  generała rosyjskiego, pro-

sząc, by nam oddano kościół akademicki.

[...] 21 VIII 1944 [...] zastępca [p. Skrzeszewskie-

go, pełniącego w PKWN funkcję ministra oświaty – 

przyp. I.S.M.] oświadczył, że jeżeli uniwersytet nie 

będzie otwarty, to PKWN go otworzy; oczywiście nie 

postawi na czele księdza. Wobec tego postanowiłem 

po porozumieniu się z ks. prof. Kruszyńskim, z p. prof. 

Klonowieckim i  innymi wykładowcami ogłosić egza-

miny, by dać na zewnątrz dowód, że Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski jest czynny. Wychodziłem też z nastę-

pującego założenia (cytuję dosłownie z ówcześnie pro-

wadzonego dziennika): „O  ile będą (PKWN) chcieli 

coś zmienić, muszą użyć gwałtu. Liczę się z  tym, że 

mogę być uwięziony, chodzi mi jednak o to, by uniwer-

sytetowi zachować jego charakter katolicki”.

Specjalną trudność sprawiło oszklenie gmachu 

KUL; był tam jeszcze w tym czasie szpital wojsk ra-

dzieckich, ale troska o  gmach kazała zatroszczyć się 

o oszklenie.

[…] Starania ks. prof. Kruszyńskiego i moje u ge-

nerała rosyjskiego o  gmach KUL nie odniosły do-

tychczas skutku. Wobec tego Kancelarię KUL otwie-

ram w domu akademickim na ul. Wyszyńskiego, gdzie 

udało się odzyskać od Czerwonego Krzyża, chociaż 

z wielkimi trudnościami, chyba dwa pokoje.

Ja sam w tym czasie mieszkałem jeszcze w Krężni-

cy Jarej pod Lublinem […].

Gdy otwarto KUL i biura mieściły się w domu aka-

demickim, przez sześć dni przebywałem w  Lublinie, 

mieszkając u  ss. urszulanek, a  na niedzielę szedłem 

do Krężnicy. Na ogół chodziłem pieszo, co było dość 

męczące. [...]

Ówczesna sytuacja polityczna nie uła-

twiała pozycji Uniwersytetowi […]. Otóż 

z  jednej strony urzędujący w  Lublinie 

Rząd (PKWN) chciał, byśmy z nimi na-

wiązali kontakty, a z drugiej strony zwo-

lennicy i przedstawiciele Rządu Polskiego 

w Londynie mieli nam bardzo za złe, że 

otwieramy uniwersytet.

[...] Doszliśmy do porozumienia [z p. 

Skrzeszewskim], że Katolicki Uniwersy-

tet Lubelski nie będzie upaństwowiony. 

Broniłem jego charakteru jako instytucji 

niepaństwowej, katolickiej; zaznaczyłem, 

że jako studentów przyjmuje się wszyst-

kich chrześcijan.

[...] Gdy mi powierzono obowią-

zek dbania o  gmach i  zostałem faktycz-

nie pełniącym obowiązki rektora KUL, 

trudności wydawały się prawie nie do 

przezwyciężenia.

[...] Wspomniałem o trudnościach w uzupełnianiu 

kadry profesorskiej. Trudności te pozostały również 

później, gdyż profesorowie pracujący poprzednio na 

uniwersytetach państwowych odchodzili, skoro tyl-

ko nadarzyła się sposobność objęcia katedry na uni-

wersytecie państwowym, a o nowych profesorów było 

trudno.

Narzucała się konieczność budowy domu profesor-

skiego. Jeżeli bowiem któryś z  młodszych godził się 

objąć pracę na KUL, to niezbędnym warunkiem było 

zapewnienie mu mieszkania.

[…] Widziałem w  istnieniu KUL i  roli, jaką on 

winien spełniać w  życiu polskim, wartość, dla której 

warto cierpieć, a  nawet oddać życie. Oczywiście za-

kładało to, że KUL będzie naprawdę placówką nauko-

wą, a przede wszystkim że będzie tam panował duch 

prawdy i  miłości zgodnie z  zasadami Ewangelii. Co 

więcej istnienie takiej placówki naukowej będzie samo 

w  sobie dowodziło harmonii wiary, wiedzy i  nauki. 

Studenci będą mieli przed sobą żywe wzory postawy 

prawdziwie chrześcijańskiej i  ludzkiej. Stąd też tak 

bardzo zależało mi na tym, by panował duch miło-

ści, który by się przejawiał m.in. w trosce o młodzież 

i  pracowników. Ponieważ, jak sądziłem, uposażenie, 

zwłaszcza pracowników fizycznych, było niewystar-

czające, zwłaszcza że oni mieli liczniejsze rodziny, sta-

rałem się dawać dodatki rodzinne również dla rodzi-

ców i teściów będących na ich utrzymaniu oraz dwie 

dodatkowe pensje – w lecie i na Boże Narodzenie.

[…] Aby sprostać wszystkim wydatkom potrzeba 

było ogromnego wysiłku. Zdawałem sobie sprawę, że 

bez specjalnej pomocy Bożej nie podołam. 

Ksiądz prof. Antoni Słomkowski, 
rektor KUL w latach 1944-1951 
(fot. Archiwum Uniwersyteckie KUL)

W 70. rocznicę wznowienia działalności KUL

Wspomnienia ks. Antoniego 
Słomkowskiego z czasów pełnienia 
obowiązków rektora KUL (fragmenty)*
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[…] Szczególne nabożeństwo miałem do Naj-

świętszej Maryi Panny; czcząc Ją i prosząc odmawia-

niem różańca. Mogę powiedzieć, że różaniec i wypra-

szana przez jego odmawianie opieka Najświętszej Ma-

ryi Panny były jednym z głównych środków, by zapew-

nić KUL potrzebne fundusze na utrzymanie gmachu 

i pracowników oraz na rozbudowę czy budowę. Prawie 

wszystkie Msze św. w  czasie pełnienia obowiązków 

rektora KUL odprawiałem w intencji KUL.

Zwłaszcza lata 1944-1947 były czasem wprost tra-

giczne, gdy chodzi o  finanse, i  sądząc po ludzku, tak 

często nie widziało się wyjścia. […] Oto niektóre wy-

darzenia, które mi się szczególnie nasuwają na myśl 

i utkwiły w mej pamięci.

Było to w  pierwszych miesiącach otwarcia KUL, 

a  więc późną jesienią 1944; staram się o  subwencję 

ze  strony ówczesnego Rządu Lubelskiego (PKWN). 

Robi mi się jakąś nadzieję i modlę się, jak tylko mogę. 

Dowiaduję się prywatnie […], iż nam pomocy ma-

terialnej odmówiono. Sytuacja finansowa jest wprost 

rozpaczliwa, a  remont gmachu tak zniszczonego jest 

niezbędny i pochłania takie sumy. Pozostaje jako jedy-

na pomoc Bóg, a jako środek różaniec. Są wprawdzie 

godziny urzędowania, ale co musiałem, załatwiłem; 

idę więc do kaplicy i odmawiam różaniec. Ile tych ró-

żańców odmówiłem, trudno mi powiedzieć. […] ktoś 

z  kancelarii przynosi mi dwa listy; z  nadruku widać, 

że są z Resoru Oświaty PKWN. […] I  rzeczywiście 

w  pierwszym liście, podpisanym przez p. Kuroczkę, 

jest zawiadomienie, iż Resort Oświaty pomocy ma-

terialnej udzielić nie może. Otwieram drugi list z te-

go samego resortu: jakież było moje zdumienie, gdy 

w tym liście, podpisanym przez kogoś innego, jest za-

wiadomienie, iż przydziela się KUL pomoc material-

ną w ilości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych). […] 

Miałem więc trochę pieniędzy na najpilniejsze potrze-

by. Widziałem w tym i widzę, patrząc na to w świetle 

wiary, wyraz opieki Matki Najświętszej.

Drugi wypadek, który mi również tak bardzo 

utkwił w  pamięci. Zbliżają się święta Zmartwych-

wstania Pańskiego 1945 r. […] Ponieważ ostatnie 

trzy dni Wielkiego Tygodnia zwolniłem wszystkich 

od pracy, pensję trzeba było wypłacić w Wielką Śro-

dę. Zbliżał się termin wypłaty; tymczasem kasa była 

pusta i  nie było żadnych widoków, by jakaś większa 

kwota skądkolwiek miała wpłynąć. Panowała prze-

cież wciąż jeszcze wojna. […] Potrzebowałem około 

180 000 zł, a w kasie było tylko około 30 000 zł, in-

nymi słowy 1/6, a brakowało 5/6. O groźnej sytuacji 

prawie nikt nie wiedział. Nie chciałem szerzyć po-

płochu; było to przecież kilka dni przed Wielkanocą 

i każdy chyba pracownik czekał na pensję. Licząc na 

opiekę Bożą i  Jego Opatrzność, i na wstawiennictwo 

Najświętszej Maryi Panny kazałem kasjerce wypłacać 

normalnie pensje z zaznaczeniem, że brakującą kwo-

tę otrzyma trochę później. Sam poszedłem do kaplicy 

i  przez dłuższy czas odmawiałem różaniec, prosząc 

Matkę Najświętszą, by mi uprosiła wyjście z przykrej 

sytuacji i uprosiła potrzebną kwotę. Gdy tak klęczałem 

na chórku kościoła akademickiego i odmawiałem ró-

żaniec – nie wiem już po raz który – wchodzi trzech 

panów […] i przynoszą potrzebną kwotę. Starczyło na 

ten miesiąc i na więcej. Sytuacja była uratowana.

[…] Jednym z punktów spornych […] była kwestia 

zalegalizowania na KUL Związku Młodzieży Pol-

skiej. Związek (ZMP) miał u  podstaw światopogląd 

materialistyczny i chciał go szerzyć wśród młodzieży; 

uważałem, że zalegalizowanie ZMP na KUL byłoby 

współdziałaniem w akcji odbierania młodzieży wiary. 

Uważałem za swój obowiązek temu się przeciwstawić, 

nawet gdybym za to musiał zapłacić uwięzieniem czy 

nawet śmiercią. Stąd też na zebraniu, na którym była 

przepełniona aula, miałem w  tej kwestii przemówie-

nie, gdzie oświadczyłem wprost: młodzieży czy raczej 

duszy młodzieży wam nie dam.

[…] Zrozumiałe jest, że moje stanowisko wywoły-

wało niezadowolenie władz partyjnych i że w „Sztan-

darze Ludu”, organie partyjnym, byłem często atako-

wany jako „reakcyjny rektor”, przy czym nie obyło się 

bez kłamstw i oszczerstw, i zniekształcenia prawdy.

[…] Toczyła się pomiędzy partią a mną walka o du-

sze młodzieży. Moje niewątpliwe stanowisko w  tej 

kwestii było właściwą przyczyną wkroczenia NIK 

oraz mego aresztowania. Jak się później dowiedziałem 

od swego adwokata […] mój proces miał być proce-

sem pokazowym, w którym chciano skompromitować 

szkolnictwo katolickie, tak jak proces ks. bpa Czesła-

wa Kaczmarka był procesem pokazowym, gdy chodzi 

o Episkopat i atak na J. Em. Prymasa Wyszyńskiego.

[…] W każdym razie moja sytuacja nie była łatwa. 

Liczyłem się z aresztowaniem, nawet byłem tego pe-

wien. Stąd stale miałem walizkę przygotowaną, by ją 

ze sobą zabrać, a gdy wyjeżdżałem, zabierałem do kie-

szeni dodatkowe skarpetki i chusteczki.

Nie chciałem jednak zmienić linii postępowania, 

uważając je za słuszne i  zgodne z  mym sumieniem. 

Chciałem, by KUL stał naukowo jak najwyżej i zacho-

wał swój charakter katolicki. Byłem świadom, że może 

mnie to kosztować wolność, a nawet życie.

* Maszynopis tekstu znajduje się w  Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (Rps 
1131). Całość Wspomnień ukazała się w: ks. Józef Warzeszak, Ks. Antoni 
Słomkowski 1900-1982. Rektor i  odnowiciel KUL, teolog – rekolekcjonista, 
człowiek sumienia, Warszawa 1999, s. 270-317; Katolicki Uniwersytet 
Lubelski w  latach 1944-1952. Wspomnienia i  relacje, redaktor Jan Ziółek, 
Lublin 1999, s. 25-70.

Pamiątkowa tablica z okazji 100-lecia 
urodzin ks. Antoniego Słomkowskiego, 

wmurowana na I piętrze Gmachu 
Głównego KUL 

wybrała Izabella 
Słomkowska-

Malinowska
kustosz w Bibliotece 

Instytutu Filologii 
Romańskiej
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Okruchy czasu przeszłego 
Koniec czerwca 1981 r. Samolot z Wilna do Celi-

nogradu (obecnie Astana, stolica Kazachstanu) leciał 

około czterech godzin, z  krótkim postojem w  Ufie 

w  Baszkirii. Upalne lato. Ikarusem dojeżdżamy do 

dworca lotniczego. Ludzie rozmawiają szeptem i nie-

wiele. Tu czeka na mnie Michał Nikorowski, starszy 

już człowiek, zapraszający mnie jako rzekomego pra-

cownika biblioteki do swego domu. Pociągiem dojeż-

dżamy do małej miejscowości Szortandy, leżącej w od-

ległości 60 km. Policja mundurowa i cywilna bacznie 

obserwuje przyjezdnych. Pieszo ze stacji kolejowej do-

chodzimy do domu mojego gospodarza. Mijane domy 

przypominają stylem i  wystrojem wołyńskie domo-

stwa. Mam tu mieszkać przez dwa tygodnie, zamel-

dowawszy się nazajutrz na miejscowym posterunku 

policji, która informuje mnie o zakazie wyjazdu poza 

tutejszy rejon. Dopiero w  domu rozwiązują się nam 

języki. Dowiaduję się, że mój rozmówca do 1936  r. 

przebywał koło Połonnego na Wołyniu. W  ramach 

oczyszczania terenu z niepewnych i wrogich elemen-

tów został zesłany do Kazachstanu wraz z innymi Po-

lakami i  Ukraińcami. Podróż trwała niemal miesiąc. 

Po przybyciu na miejsce, na pusty step, dano im łopaty 

i  polecono zbudować zemlanki, bo niedługo będzie 

zima. Zamieszkał z  żoną w  chatce skleconej z  gliny. 

Mrozy i głód pozbawiły życia wielu przybyszów. Parę 

metrów od domu Michała zachowało się jeszcze kilka 

grobów z tamtych lat.

Zesłańcy wołyńscy wspominają lata terroru – po-

zbawieni paszportów i  dowodów osobistych, mogli 

poruszać się tylko w  określonych granicach, w  polu 

o bokach długości trzech kilometrów. W tej samej wsi 

osiedlono Niemców znad Wołgi i z Ukrainy. Mieszka-

li tu także zesłani z Kaukazu Ingusi, muzułmańskiego 

wyznania. Po śmierci Stalina warunki życia poprawiły 

się nieco. Z  obozów niektórzy wracali, ale nie dzie-

lili się doświadczeniami, nie ryzykowali. Mieszkają-

cy tu już od kilkunastu lat zesłańcy zaczynali budo-

wać domki z prymitywnych materiałów, na wzór tych 

zapamiętanych z  rodzinnych stron. Pomyśleli także 

o  kaplicy, w  prywatnym domu, gdzie większy pokój 

przeznaczano na miejsce modlitwy i Mszy św. Z da-

lekiej Litwy i Łotwy nielegalnie, pod różnymi pozo-

rami, przybywali tu kapłani, by w prywatnych domach 

wyspowiadać i  udzielić innych sakramentów, odpra-

wić Mszę św. Wspomina się kilku, są to: ks. Vikenty 

Barzda – Łotysz, ks.  Andrzej Pawłowski – kapucyn 

łotewski, o.  Aleksander Bień – polski franciszkanin 

konwentualny. Pojawiał się także o.  Serafin Alojzy 

Kaszuba, kapucyn, urodzony we Lwowie (1910), polo-

nista po studiach na UJ. Ścigany przez NKWD, aresz-

towany, zesłany do jakiegoś dalekiego posiołka, uciekł 

stamtąd i mimo gruźlicy nie oszczędzał się, wędrował, 

spowiadał i pomagał. Nigdy nie latał samolotem, że-

by KGB go nie złapało. W Szortandach zakupił mały 

domek, na nazwisko trzech rodzonych sióstr, także ze-

słanek, na ewentualne spotkania modlitewne. Jednak 

represje grożące właścicielkom domku uniemożliwiły 

mu pracę duszpasterską pod tym dachem. Przyjął go 

do siebie Michał Nikorowski. Obszerna izba co jakiś 

czas gromadziła miejscowych katolików. Byli to za-

równo Polacy, jak i  Niemcy. Grupki liczące do dzie-

sięciu osób zbierały się wieczorami. Większe zgroma-

dzenia narażałyby rodzinę Nikorowskich. Tu dano mi 

do dyspozycji czekający na powrót o. Kaszuby kielich 

mszalny, puryfikaterz, korporał, stułę, komżę. Hostie 

i  wino mszalne otrzymałem od wileńskich euchary-

stek. Przez dwa tygodnie mogłem zastępować o. Ser-

fina. A on – jak się później dowiedziałem – wracając 

do Lwowa z wyprawy do Równego, gdy zepsuł się au-

tobus, kawał drogi przeszedł pieszo mimo rzęsistego 

deszczu; przemoczony, zachorował i  zmarł w 1977  r. 

we Lwowie. W Szortandach wciąż jednak czekano, bo 

nie znano jeszcze jego losu. 

 W czasie drugiej podróży do Kazachstanu, w lipcu 

1988  r., zatrzymałem się u  sióstr eucharystek w Ce-

linogradzie, założonych na Litwie przez bł.  Jerzego 

Matulewicza. Funkcjonowała już tu parafia na pe-

ryferiach miasta, gdzie wykupiono dom mieszkalny 

i  zorganizowano kaplicę. Życzliwe siostry umożliwi-

ły mi bliższe poznanie rozproszonych w  okolicy ka-

plic dojazdowych, pozbawionych stałych duszpasterzy, 

w Kamyszence, Aleksiejewce, Kamionce, Nowoiszym-

ce, Zielonym Gaju i historii tych miejscowości. Przed 

laty władze postanowiły zlikwidować kaplicę w  Zie-

lonym Gaju i  zamienić ją na tancbudę. Katolicy nie 

dopuścili do takiej profanacji i sami ją rozebrali. Na jej 

miejscu, starannie otoczonym płotkiem, w 1988 r. ro-

sły malwy. Sąsiadka i opiekunka tego miejsca pozwo-

liła mi w swym domu ucałować duży krzyż, uratowa-

ny przed profanacją. Smutna twarz Polki, zesłanej do 

kazachskiego stepu, i kwitnące malwy we wsi nazwa-

nej na przekór tragicznym faktom z jej historii często 

przypominają mi los i Kościoła, i rodaków rozsianych 

na prastorach nieludzkiej ziemi…

Z zadumy nad rodakami...
Odwiedzając te smutne stacje misyjne, które od 

swych prymicji w 1988 r. obsługiwał o. Otto Messmer, 

można było bliżej zrozumieć los rodaków wyrwanych 

z ojczystych stron. Rozległe puste ziemie. Nigdzie wo-

kół nie widać drzew, ani nie słychać ptaków. Czasem 

gdzieś w oddali pasą się krowy, karmią się gorzkim ka-

wyłem i mleko dają także gorzkie. Nawet jeśli komuś 

przyszłaby pokusa ucieczki, daleko nie zajdzie. Bez-

droża, dzikie zwierzęta i donosy. Zauważony obcy, na 

 13 X 1994 r. został poświęcony Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie

Z myślą o młodzieży 
ze Wschodu

ks. dr hab. Marian 
Radwan SCJ, prof. 
KUL
emerytowany pracownik 
naukowy KUL
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którego nie doniesie się do władz, nabawi kłopotu wi-

dzących go. Nawet na cmentarzu nazwisko zmarłego 

musi być wypisane rosyjskimi literami. Niektórzy jesz-

cze przyznawali się do swej polskości i swej wiary, ale 

wszyscy wiedzieli, że to tylko hamuje ich awans w pra-

cy, w  gminie, w  szkole. Przypatrując się zesłańcom 

pozbawianym własnej tożsamości rodzinnej i  histo-

rycznej, łatwiej było zrozumieć ich bezsilność i apatię 

wobec wszelkich projektów społecznych i  gospodar-

czych. Na resztkach niezniszczonej jeszcze osobowej 

tożsamości duszpasterze starali się odbudować życie 

religijne i  kościelną przynależność. Ile samozaparcia 

musieli mieć ci apostołowie, by w  tych biednych lu-

dziach wykrzesać nadzieję? Łatwiej było z tymi, któ-

rzy mieli jakieś wyobrażenie o swych rodzinnych stro-

nach, ale nowe pokolenie, tu urodzone, tu wyrosłe, 

w klimacie sowieckiej propagandy, do czego mogło się 

odwołać. Na prośbę sióstr pojechałem i tym razem do 

Karagandy, by im wygłosić rekolekcje. W  tym rozle-

głym tworze urbanistycznym niewiele znaczył maleń-

ki kościółek. Przestrzeń zdominowały zakłady pracy, 

kopalnie, fabryki, bloki mieszkalne, ulokowane w pię-

ciu dzielnicach, w których ideologicznym zwornikiem 

myśli i  przekonań, symbolem tożsamości mieszkań-

ców było pięć pomników Lenina. Jakie marzenia i ja-

kie tęsknoty mogli mieć potomkowie deportowanych 

tu z  Połonnego, Kamieńca Podolskiego, Żytomierza, 

znad Wołgi, z Odessy, Tbilisi, Sewastopola? Ilu z nich 

odczuwało jeszcze uczuciową więź z ziemiami praoj-

ców? Z ich językiem, historią, religią? Odruchy spon-

tanicznego buntu budziły się w nich, kiedy pojawiały 

się informacje, że próby atomowe prowadzone w po-

bliżu Semipałatyńska straszliwie deformują noworod-

ki, wywołują białaczkę, raka i zmiany genetyczne. Ale 

pojedyncze sprzeciwy nie prowadzą do inicjatyw na-

dających życiu humanistyczny kształt. W  cieniu po-

mników wodza rewolucji promieni nadziei jeszcze nie 

było widać… Czy spadkobiercy o. Kaszuby, grekoka-

tolickiego bpa Aleksandra Chiry, o. Messmera zdołają 

ich wyprowadzić z leninowskiego cienia na jasne prze-

strzenie Bożej nadziei? 

...przebłysk światełka nadziei
W tym ciemnym tunelu pytań i obaw mały błysk 

światła dostrzegłem w  1990  r. podczas podróży 

z  Sankt Petersburga do Nowosybirska. W  samolo-

cie lecącym nad Syberią, która była świadkiem tylu 

polskich dramatów, dostrzegłem kobietę o  wyraźnie 

polskich rysach twarzy. Czytała rosyjskie tłumaczenie 

Biblii. W rozmowie okazało się, że pamięta o  swych 

polskich przodkach; wraca z  kursu biblijnego; jedzie 

do Nowosybirska, skąd pochodzi, by odwiedzić swoją 

siostrę, a na stałe mieszka na Kamczatce; do studiowa-

nia Biblii skłaniają ją egzystencjalne pytania. Podobnie 

myślących osób spotkałem wiele w  tym wielkim sy-

beryjskim centrum naukowym. Tamtejszy Akadem-

gorodok znany jest w całej Rosji. Nie tylko nauki ści-

słe i  techniczne, ale i  humanistyczne są tu poważnie 

traktowane. Dziekan wydziału historycznego bardzo 

interesował się archiwaliami dotyczącymi dziejów ka-

tolicyzmu w Rosji. Poinformował mnie, że w Tomsku 

warto szukać archiwum katolickiej diecezji utworzo-

nej we Władywostoku po rewolucji. W Nowosybirsku 

zamieszkałem u sióstr eucharystek. Istniała tu parafia 

i  maleńki kościółek, gdzie duszpasterzował litewski 

franciszkanin Vytautas Saulis. Już na pierwszym spo-

tkaniu podzielił się ze  mną swoją myślą: uważał za 

celowe wysłanie dziesięciu osób na studia na KUL, 

w nadziei, że z czasem uda się uformować na Syberii 

grupę katolickiej inteligencji. Ale miał problem z uzy-

skaniem stypendiów dla nich. Ta sprawa zapadła mi 

głęboko w pamięć.

W archiwum w Tomsku nie udostępniono mi po-

trzebnych materiałów, ale zobaczyłem kościół zbu-

dowany na wzgórzu przez zesłanych tu polskich po-

wstańców listopadowych. Na prośbę ks.  Pawła Iliń-

skiego, administratora gospodarczego KUL po wojnie, 

wyjechałem z  Nowosybirska do Barnaułu na Ałtaju, 

gdzie mieszkała jego bratanica. Urodził się on na Wo-

łyniu. Nielegalnie przedostał się do kraju, by studio-

wać teologię. Za ten krok władze sowieckie poddawały 

represjom jego brata pozostałego na Wołyniu. Z bó-

lem patrzyłem na tamtejszą aptekę. Do lat trzydzie-

stych był to kościół katolicki, a teraz wierni w ciasno-

cie modlą się w maleńkim prywatnym domku. 

Papieski dar
Po zakończonej kwerendzie archiwalnej w Peters-

burgu, po podróży do Nowosybirska i na Ałtaj wróci-

łem do Rzymu. Co zrobić z tą prośbą o dziesięć sty-

pendiów dla młodzieży chcącej studiować w Lublinie? 

Podczas kolacji u  Jana Pawła  II przyznałem się nie-

zręcznie i nieśmiało do tego kłopotu i bezsilności. De-

cyzja była szybka i nieoczekiwana. Ojciec święty popa-

trzył na ks. prałata Stanisława Dziwisza. A on minutę 

później pyta mnie: „To ile chciałeś tych stypendiów? 

Dziesięć. To masz  50. Zaczynaj robotę”. Rozpoczą-

łem więc przygotowania do powrotu do Lublina, po 

siedmiu latach pracy w  Rzymie. Niespodziewanie 

Kaplica w Domu Fundacji 
Jana Pawła II w Lublinie 
(fot. ks. Jan Strzałka SCJ)
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w centrum miasta, blisko naszego Uniwersytetu, zna-

lazła się odpowiednia parcela. Fundacja Jana Pawła II 

postanowiła sfinansować budowę męskiego domu aka-

demickiego dla stypendystów; żeńskich akademików 

KUL miał na tyle. Już jesienią 1993  r. zamieszkali 

w nim pierwsi stypendyści. Poświęcenia nowego domu 

akademickiego dokonał abp Szczepan Wesoły w roku 

następnym. Na dyrektora placówki zaproponowałem 

ks.  Ryszarda Krupę  SCJ, dzielnie wspomagającego 

mnie w czasie budowy. Do tej pory, po 20 latach, akcją 

stypendialną objęto blisko 900 osób z byłych krajów 

komunistycznych. Wśród nich są 3 obecni biskupi 

z Białorusi i Słowacji. 

Z Syberii do Lublina
Jednym z  pierwszych stypendystów z  Syberii był 

Roman Bohatyrowicz, praprawnuk Bohatyrowicza 

znanego z  Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Chyba 

jednak na Syberii znikają cienie leninowskich pomni-

ków… Dowodzą tego niektóre zwierzenia: „w Lubli-

nie nauczyłem się Polski”, „w Lublinie z niewiary do-

tarłam do Kościoła. Teraz wiem, jak mi go brakowało”. 

Oby lubelscy stypendyści zanieśli światło swej wiary 

na ziemie okryte jeszcze cieniami smutku i  bezna-

dziei… W  kaplicy akademickiej patronują im apo-

stołowie Słowian – święci Cyryl i Metody, a  zapew-

ne wspomagają apostołowie zesłańców: o.  Kaszuba, 

bp Chira i ks. Władysław Bukowiński. Przecież tu są 

dzieci narodu wyrzuconego w step…

18 XII 2012 r. kard. Dziwisz polecił mieszkańców 

domu akademickiego i wszystkich stypendystów opie-

ce Jana Pawła II, przekazując do kaplicy relikwie ich 

pierwszego dobroczyńcy.

Geneza, cele i dobroczyńcy Fundacji 
Idea powołania Fundacji zrodziła się na początku 

pontyfikatu Jana Pawła II. Papież „z dalekiego kraju” 

bolał, że dorobek kultury i  nauki Wschodu jest nie-

znany na Zachodzie. Uważał też, że na bazie teologii, 

historii i  kultury należy stworzyć konkretny pomost 

współpracy między Europą Środkowo-Wschodnią 

a  Zachodem. Ważnym obszarem tego zbliżenia by-

ło otwarcie się na licznych pielgrzymów przybywają-

cych do Wiecznego Miasta, głównie z Polski, i objęcie 

ich duszpasterską opieką. Pojawiła się więc koniecz-

ność stworzenia instytucji koordynującej te inicjatywy. 

I tak, 16 X 1981 r. Jan Paweł II powołał watykańską 

fundację, która za cel przyjęła popieranie i  realizację 

inicjatyw o  charakterze naukowym, kulturalnym, re-

ligijnym i charytatywnym związanych z jego pontyfi-

katem. Podjęła się też ona zachowania i rozwoju tego 

duchowego dziedzictwa oraz przekazania go następ-

nym pokoleniom. Realizacja tych celów odbywa się 

na trzech płaszczyznach: opieka nad pielgrzymami 

przybywającymi do Rzymu (Dom Polski w Rzymie), 

gromadzenie dokumentów dotyczących pontyfikatu 

Jana Pawła II, naukowe studium nad jego nauczaniem 

i  działalnością oraz propagowanie idei pontyfikatu 

(Ośrodek Dokumentacji i  Studium Pontyfikatu Jana 

Pawła  II w  Rzymie; kwartalnik „Ethos”, wydawany 

przez Instytut Jana Pawła  II KUL), pomoc stypen-

dialna w formacji osób duchownych, konsekrowanych 

i świeckich, zwłaszcza pochodzących z Europy Środ-

kowej i Wschodniej, w celu wykształcenia inteligencji 

respektującej wartości religijne i  chrześcijańskie nor-

my moralne (Dom Fundacji Jana Pawła  II w Lubli-

nie). Ponadto papież postawił przed Fundacją zada-

nie umacniania więzi między narodami słowiańskimi 

poprzez badania naukowe oraz promowanie i zbliża-

nie kultur. 

Funkcjonowanie Fundacji jest możliwe dzięki hoj-

ności episkopatu Włoch oraz dobroczyńców z Polski 

i całego świata. Wielu z nich należy do Kół i Towa-

rzystw Przyjaciół Fundacji (aktualnie istnieją 44 w 16 

krajach na 4 kontynentach).

Fundacja w Lublinie
W  ciągu 24  lat działalności stypendialnej (pierw-

si studenci otrzymali stypendia w 1990 r.) z pomocy 

Fundacji Jana Pawła  II skorzystało około 900 osób, 

w  tym 600 przez część lub cały okres 5-letnich stu-

diów było stypendystami Fundacji i  ukończyło je 

stopniem naukowym. Pozostali to osoby, które zrezy-

gnowały ze stypendium, zostały go pozbawione z po-

wodu niewypełnienia jego warunków albo otrzymały 

stypendia badawcze i  inną pomoc na krótki okres. 

Stypendyści pochodzili z  Białorusi, Bułgarii, Chin, 

Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, 

Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Wę-

gier. Po powrocie do swoich krajów podjęli oni pracę 

w instytucjach państwowych i kościelnych: wykładają 

na uniwersytetach państwowych i katolickich, w semi-

nariach duchownych, katechizują w szkołach, uczą ję-

zyka polskiego, są tłumaczami, pracują w ambasadach, 

konsulatach, poradniach rodzinnych, prowadzą kur-

sy przedmałżeńskie, są dziennikarzami w  redakcjach 

czasopism religijnych i  świeckich, prowadzą własną 

działalność gospodarczą. Dwóch absolwentów Fun-

dacji otrzymało sakrę biskupią na Białorusi, jeden na 

Słowacji. 

W roku akademickim 2013/2014 Funda-

cja Jana Pawła II w  Lublinie objęła opieką 

Program stypendialny 
Fundacji Jana Pawła II

ks. Jan Strzałka SCJ
dyrektor Domu Fundacji 
Jana Pawła II w Lublinie
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dusz pastersko-finansową 146 studentów KUL z  8 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Białoru-

si, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, 

Uzbekistanu, Słowacji. W  tej grupie 104 osoby stu-

diowały na studiach magisterskich, 42 na studiach 

doktoranckich i licencjackich. Spośród nich 123 stale 

przebywały w Lublinie. Było to 18 księży, 5 sióstr za-

konnych i 100 studentów świeckich. Studiowali oni na 

kierunkach: teologia, nauki o  rodzinie, muzykologia, 

filozofia, prawo kanoniczne, psychologia, pedagogika, 

socjologia, ekonomia, zarządzanie, politologia, filolo-

gia klasyczna, filologia polska, filologia angielska, fi-

lologia romańska, filologia klasyczna, mediteranistyka, 

historia, europeistyka, dziennikarstwo, kulturoznaw-

stwo, architektura krajobrazu, informatyka. Studen-

tom zaocznym udzielana była również pomoc finanso-

wa. Ponadto dwóm osobom przyznano trzymiesięczne 

stypendia badawcze. 

W  Domu Fundacji Jana Pawła  II mieszkało 105 

studentów. Byli to stypendyści Fundacji oraz studen-

ci – obywatele polscy. Dom służył także jako miejsce 

spotkań i posług duszpasterskich. 

W  roku akademickim 2014/2015 Fundacja obej-

mie programem stypendialnym 155 osób (stypendia 

doktoranckie – 15, licencjacko-magisterskie – 139 i 1 

stypendium badawcze). Nowych stypendiów udzie-

lono 41. Aktualni stypendyści pochodzą z  Białorusi, 

Słowacji, Rosji, Ukrainy i  Uzbekistanu. Największą 

liczbę stanowią studenci z Ukrainy.

Dom Fundacji Jana Pawła II 
mieści się przy ul. Bocznej 
Lubomelskiej 2 w Lublinie 

(fot. ks. Jan Strzałka SCJ)

W  kwietniu tego roku na rynku wydawniczym 

pojawiła się książka Wielka odmowa Dariu-

sza Rosiaka, który ukazał w  niej trzy postacie zwią-

zane ze  środowiskiem naszej Uczelni: rektora  KUL 

w latach 1970-1983 o. prof. Alberta M. Krąpca, stu-

denta i  działacza opozycyjnego Janusza Krupskiego 

oraz funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Edwarda 

Kotowskiego. Publikacja o  różnych strategiach życia 

w PRL – jak zaprezentował ją autor – po raz kolejny 

wywołała medialną i  społeczną dyskusję o  inwigilacji 

osób prywatnych i  instytucji, o  zasobach archiwal-

nych IPN i  sposobie ich wykorzystywania, o  wiary-

godności akt tajnych współpracowników i funkcjona-

riuszy bezpieki. W  tym kontekście debatę na temat 

inwigilacji KUL przez peerelowskie służby specjalne 

podjęło nasze środowisko uniwersyteckie. Odbyła się 

ona 14 maja z udziałem zaproszonych gości i licznych 

słuchaczy, w dużej części świadków tamtych lat i rek-

toratu o. Krąpca. 

Podczas ożywionej i długiej wymiany zdań wypo-

wiedziano wiele różnych uwag, opinii i  poglądów na 

temat inwigilacji w czasach PRL, ale przede wszyst-

kim dotyczących działalności o.  prof. A.M.  Krąpca. 

A oto zasadnicze treści dyskusji. 

Dariusz Rosiak zaznaczył, że jego intencją podczas 

pracy nad książką Wielka odmowa było zaproszenie do 

rozmowy o  postawach ludzi i  ich życiowych wybo-

rach w  czasach PRL, o  mitach dotyczących tamtych 

lat i o ówczesnej działalności opozycyjnej. Zaznaczył 

bowiem, że o historii trzeba spokojnie rozmawiać, by 

korzystając z  jej bogactwa, poszukiwać istoty rzeczy. 

Odniósł się także do elementarnej kwestii, wywołanej 

w  czasie dyskusji, i  stwierdził, że dokumenty zgro-

madzone w  archiwach IPN potwierdzają rejestrację 

i wieloletnią współpracę o. Krąpca z SB. 

Zaproszony do debaty ks.  prof. dr hab.  Andrzej 

Maryniarczyk, kierownik Katedry Metafizyki, współ-

pracownik o. prof. Krąpca, posługując się konkretnymi 

przykładami, zarzucił Dariuszowi Rosiakowi nierze-

telność dziennikarską (przytaczanie wypowiedzi jed-

nej strony – funkcjonariusza Konrada Straszewskiego, 

a pozbawienie możliwości obrony drugiej – o. Krąp-

ca) i manipulację dokumentami sporządzonymi przez 

oficerów SB (m.in. bezpodstawne uznanie ich wiary-

godności, niezasadne i błędne wnioski). Jego zdaniem 

publikacja ta nie jest próbą demitologizacji – jak twier-

dził autor książki – a rzucaniem niezweryfikowanych 

podejrzeń, nieprzybliżających do poznania prawdy. 

Były rektor KUL, ks.  prof. dr hab.  Andrzej Szo-

stek, kierownik Katedry Etyki, zaznaczył, że jako 

przewodniczący Zespołu ds.  Oceny Etyczno-Praw-

nej Dokumentów przechowywanych w  archiwach 

Debata pt. „Inwigilacja KUL przez służby specjalne PRL”

Nierozliczony system, 
rozliczani ludzie
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IPN dotyczących duchownych katolickich spotkał się 

z nadużyciami ze strony SB, świadczącymi o niewia-

rygodności zapisów w  teczkach, a  powołując się na 

opinię prof. Wojciecha Polaka z UMK, mówił także 

o praktyce preparowania zawartości teczek. Podkreślił 

również , że przywoływane w książce Rosiaka infor-

macje Kotowskiego na temat o.  Krąpca trzeba trak-

tować z  ostrożnością, ponieważ osoby duchowne nie 

miały obowiązku podpisywania deklaracji o współpra-

cy, co otwierało pole do nadużyć. Ponadto perspekty-

wa pracowników SB jest jednostronna, fałszuje więc 

prawdziwy obraz rzeczywistości. Zdaniem ks. Szostka 

nie mamy moralnego prawa do rozliczeń o. Krąpca, 

bo każdy rektor uniwersytetu musiał mieć kontakty 

z władzami i w związku z tym prowadzić swoistą grę 

w  imię ocalenia, funkcjonowania czy rozwoju swojej 

uczelni. Z dzisiejszej perspektywy trudno oceniać traf-

ność poszczególnych działań, a tym bardziej wymagać 

ich bezbłędności. Właściwą ocenę kontaktów z  SB, 

uznanie ich za dobrowolną i  szkodliwą współpracę, 

utrudnia brak rzetelnej kultury moralnej w  naszym 

społeczeństwie, a także towarzyszący tym działaniom 

klimat podejrzliwości i sensacji.

Z kolei prof. dr hab. Antoni Dudek (UJ, IPN) nie 

zgodził się z  zarzutami pod adresem książki, że od-

biera o. Krąpcowi dobre imię, że jest nadużyciem czy 

przestępstwem. Podkreślił bowiem, iż w interpretowa-

niu dokumentów bezpieki zawsze będą różnice. Od-

nosząc się do problemu wiarygodności dokumentów, 

wskazał na stosowane kryteria, opisał też mechanizm 

sporządzania notatek przez oficerów SB ze  spotkań 

ze współpracownikami i  system kontroli poszczegól-

nych esbeków przez Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy 

MSW. Choć istnienie teczek świadczy zwykle o kon-

taktach osób inwigilowanych ze służbami, to potwier-

dził przypadki fałszowania zawartych w  nich infor-

macji. Podkreślił też, że zniszczenie 90% akt ogranicza 

możliwości uzyskania pełnej wiedzy o  ówczesnych 

zdarzeniach. Niemniej jednak wskazał na potrzebę 

dalszego badania zawartości teczek, by z pokorą pró-

bować dochodzić do prawdy mimo nieuniknionych 

różnic w interpretacji dokumentów. 

Wystąpienia dyskutantów potwierdziły, jak żywot-

ny pozostaje wciąż problem nierozliczenia systemu 

komunistycznego. Podejmuje się jedynie rozliczanie 

pojedynczych osób, co – jak zaznaczył ks. Maryniar-

czyk – jest odwróceniem porządku sprawiedliwości. 

Znaczący był głos uczestniczącego w debacie prorek-

tora KUL w latach 1971-1983 prof. dra hab. Stefana 

Sawickiego, który przywołując liczne fakty i  prostu-

jąc ich niewłaściwe interpretacje, ukazał działalność 

i osobowość o. Krąpca w kontekście ówczesnej sytu-

acji naszego Uniwersytetu, a także podkreślił koniecz-

ność przeprowadzenia badań naukowych, eksperckich 

odnośnie do autentyczności dokumentów sporządzo-

nych przez SB, inaczej nie mogą one stanowić źródła 

informacji. W  dyskusji wybrzmiało również zdanie 

współbraci o.  rektora Krąpca – o. Ludwik Wiśniew-

ski, wieloletni duszpasterz akademicki, zaangażowa-

ny w działalność opozycji antykomunistycznej, odciął 

się od ustaleń komisji dominikańskiej zajmującej się 

badaniem inwigilacji zakonu poczynionych w odnie-

sieniu do o.  Krąpca, a  przywołanych jako zasadne 

przez o.  Tomasza Dostatniego. Wypowiedzi obec-

nych w  auli pracowników oraz studentów z  tamtych 

lat, świadków wielu rozmów i  wydarzeń z  udziałem 

o. prof. M.A. Krąpca pokazały, że w środowisku KUL 

jego osoba niezmiennie jest darzona szacunkiem oraz 

ceniona za wysiłek i  skuteczność w zapewnieniu na-

szej Uczelni podstaw bytowania, rozwoju i zdobywa-

nia znaczenia na arenie międzynarodowej w trudnych 

czasach komunizmu. 
dr Marzena Krupa

redaktor naczelna

Od lewej: prowadzący debatę 
dziekan Wydziału Filozofii 
dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv, 
prof. KUL, Dariusz Rosiak, 
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, 
prof. dr hab. Antoni Dudek 
i ks. prof. dr hab. Andrzej 
Maryniarczyk
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Umowa z ZGL

5 maja Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiń-

ski oraz przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lu-

belszczyzny Jan Mołodocki i  jego zastępca Krzysztof 

Kołtyś podpisali umowę o współpracy KUL z ZGL. 

Porozumienie dotyczy promowania i  inicjowania 

współpracy w  zakresie edukacji i  transferu wiedzy, 

a  także współdziałania w podnoszeniu rangi Lublina 

jako ośrodka akademickiego i na rzecz zmian społecz-

no-gospodarczych w gminach zrzeszonych w ZGL.

Spotkania z gośćmi z Ukrainy

7 maja przyjął delegację Wołyńskiej Prawosławnej 

Akademii Teologicznej w  Łucku z  rektorem ks. Vo-

lodymyrem Vakinem na czele. Wizyta miała na celu 

nawiązanie współpracy między uczelniami.

8 maja spotkał się z delegacją ukraińską w składzie: 

Lech Krzyżanowski, wiceprezes Dniepropietrowskie-

go Obwodowego Związku Polaków, Sergiej Pavliuk, 

wiceprezydent miasta Dnieprodzierżyńsk, Oleksandr 

Demchyk, dyrektor Departamentu Oświaty Woje-

wództwa Dniepropietrowskiego. Podczas spotkania 

rozmawiano na temat możliwych form współpracy, 

także w  ramach podpisanej w  zeszłym roku umowy 

z Centrum Naukowo-Metodycznym Nauka Dwóch 

Narodów w Dniepropietrowsku.

Śniadanie z Rektorem

W  maju i  czerwcu w  ramach całorocznego pro-

jektu spotkań z  różnymi środowiskami Uczelni go-

ścił: 8 maja – studentów european studies tworzących 

EUROpens BLOG, uznany przez Komisję Europej-

ską za najlepszy blog o tematyce europejskiej w Polsce 

w  2014  r.; 6 czerwca – przedstawicieli sportowców, 

którzy podczas X Ogólnopolskich Zawodów Pływac-

kich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych 

zdobyli łącznie 25 medali; 24 czerwca – zespół przy-

gotowujący wystawę o  Janie Pawle  II z  okazji jego 

kanonizacji.

Utworzenie konsorcjum 
biotechnologicznego

19 maja podpisał list intencyjny dotyczący utwo-

rzenia konsorcjum „Biotechnologia metanowa dla 

rozwoju województwa lubelskiego”, a  28 maja poro-

zumienie o współpracy z przedstawicielami instytucji 

tworzących konsorcjum, którymi są: Katolicki Uni-

wersytet Lubelski Jana Pawła II, Województwo Lu-

belskie reprezentowane przez Marszałka, KUL Cre-

ative sp. z  o.o., Fundacja Rozwoju KUL, Elementa 

Critica sp. z o.o., Lubelski Węgiel „Bogdanka”, kance-

laria prawnicza Dentons, Instytut Chemicznej Prze-

róbki Węgla z Zabrza. 

Konsorcjum będzie prowadziło projekty badawcze 

i  badawczo-wdrożeniowe w  zakresie biotechnologii. 

Pierwszy z  nich ma dotyczyć optymalizacji procesu 

produkcji ektoiny. KUL będzie siedzibą konsorcjum 

biotechnologicznego, a  koordynatorem naukowym 

– prof. dr hab. Zofia Stępniewska. Województwo Lu-

belskie ma się zająć wspieraniem działalność konsor-

cjum, przede wszystkim w  zakresie informacji i  do-

radztwa strategicznego, a Elementa Critica – koordy-

nacją realizacji projektów.

Msza św. w TVP Polonia

15 czerwca, w święto Trójcy Przenajświętszej, prze-

wodniczył Mszy św. odprawionej w intencji całej spo-

łeczności akademickiej, przyjaciół, absolwentów i do-

brodziejów KUL, transmitowanej przez TVP Polonia. 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Senatu, pracow-

ników i  studentów, oprawę muzyczną przygotował 

Chór KUL pod dyrekcją dra hab. Grzegorza Pecki, 

prof. KUL.

W  homilii Rektor KUL, przywołując nauczanie 

papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, przypomniał 

o roli rodziny w procesie wychowania człowieka, a tak-

że o konieczności wsparcia jej w  tym zadaniu przez 

państwo, Kościół i szkołę. Podkreślił również znacze-

nie uniwersytetu w  ogólnoludzkiej formacji młode-

go człowieka: „W  dobie kryzysu klasycznego ideału 

uniwersytetu, kiedy szkolnictwo nabiera charakteru 

czysto zawodowego i w  coraz większym stopniu jest 

podporządkowane rynkowi, misja uczelni katolickich 

staje się coraz bardziej wyraźna i  coraz ważniejsza. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stawia 

sobie za cel właśnie realizację klasycznego ideału aka-

demickiego: staramy się kształcić całego człowieka. 

Dlatego zabiegamy o  to, żeby młody człowiek mógł 

znaleźć wśród profesorów nie tylko ekspertów w wą-

skiej dziedzinie, ale także mistrzów, dzielących się 

z nim pasją poszukiwania całej prawdy. Naszym celem 

jest kształcenie nie tylko specjalistów, ale ludzi dojrza-

łych, samodzielnie myślących, rozwiniętych duchowo, 

zdolnych do zrozumienia siebie i świata, zdolnych do 

poznania i  przyjęcia objawiającego się Boga. W  tym 

właśnie upatrujemy naszą specyfikę. [...] uniwersytet 

katolicki uczestniczy we  właściwy sobie i  niezastą-

piony sposób w kształtowaniu młodych umysłów, serc 

i  charakterów. Jednocześnie, wykraczając poza utyli-

tarną logikę zaspokajania codziennych potrzeb, śmiało 

mierząc się ze wszelkimi tajemnicami rzeczywistości, 

pozostaje otwarty na tajemnicę Boga objawiającego się 

jako Trójca Osób i pomaga w tym otwarciu się innym: 

pracownikom, studentom i całemu społeczeństwu”.
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Porozumienie z Powiatem Lubelskim

16 czerwca podpisał porozumienie o  współpracy 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z Powiatem Lubelskim, który reprezentowali starosta 

Paweł Pikula i  członek zarządu Dariusz Gaja. Obie 

strony będą współpracowały w obszarze edukacji, po-

pularyzacji nauki, a  także rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Lubelskim przy wykorzystaniu potencjału 

naukowo-badawczego KUL. Porozumienie podpisano 

podczas konferencji pt. „Nauka – wiedza – współpra-

ca”, na której zaproszeni na nią samorządowcy, przed-

stawiciele szkół oraz przedsiębiorcy z terenu Powiatu 

Lubelskiego mogli zapoznać się z  wzajemną ofertą 

naukową, oświatową i edukacyjną.

Spotkanie z pracownikami Uczelni 

23 czerwca przewodniczył spotkaniu władz KUL 

ze społecznością Uczelni. W swoim wystąpieniu pod-

kreślił, że strategia rozwoju Uniwersytetu na lata 

2014-2020, przyjęta przez Senat, na pierwszym miej-

scu stawia kwestie aksjologiczne. Przypomniał o misji 

i  tożsamości Uczelni, o  jej wyjątkowości i  oryginal-

ności wynikającej z  katolickiego charakteru. Następ-

nie przedstawił zmiany w  strukturze Uniwersytetu, 

podyktowane sytuacją demograficzną (likwidacja wy-

działu w  Tomaszowie Lubelskim w  2015 r.) kadro-

wą (konsolidacja katedr), finansową (restrukturyzacja 

w  Wydawnictwie KUL) i  zaplanowanym na jesień 

2014 r. zakończeniem edycji „Encyklopedii katolickiej” 

(zwolnienia w  Instytucie Leksykografii). Poinformo-

wał także o działaniach podjętych w  ramach komer-

cjalizacji wiedzy, a  mianowicie o  powołaniu pełno-

mocnika ds. komercjalizacji badań naukowych i  prac 

rozwojowych oraz spółki KUL Creative. Omawiając 

kwestie pracownicze, zaznaczył, że KUL dzięki umo-

wie podpisanej 28 maja przez władze Uczelni z NSZZ 

„Solidarność” jako pierwszy w  Lublinie wprowa-

dził podwyżki płac. Przedstawił też zasady stosowa-

ne w  rozwiązywaniu spraw pracowniczych, przede 

wszystkich tych związanych z  awansem zawodowym 

i zatrudnieniem. Przypomniał o licznych inwestycjach 

prowadzonych przez Uczelnię w  Lublinie i  Stalo-

wej Woli. Przedstawiając sytuację finansową KUL, 

wspomniał m.in. o  powołaniu Sekcji Analiz Budże-

towych i wyjaśnił sprawę oferty przetargowej Uczelni 

na kredyt inwestycyjny. W ramach dyskusji odniósł się 

do pytań poruszających problem zmniejszenia zatrud-

nienia w  Instytucie Leksykografii i  perspektyw jego 

funkcjonowania. 

Zakończenie roku akademickiego 
w Areszcie Śledczym

25 czerwca uczestniczył w zakończeniu I roku aka-

demickiego 3-letnich studiów licencjackich na kie-

runku streetworking – praca socjalna w Areszcie Śled-

czym w Lublinie. W uroczystości brali również udział: 

prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Iwo-

na Niewiadomska, prof. KUL, dyrektor Aresztu Śled-

czego ppłk Tomasz Banach, zastępca dyrektora AŚ 

mjr Krzysztof Wąsek, zastępca kierownika działu pe-

nitencjarnego por. Krzysztof Głowiński, wychowawcy 

działu penitencjarnego, w  którym zakwaterowani są 

osadzeni-studenci.

Studia odbywają się dzięki którym porozumie-

niu, podpisanemu w  czerwcu ubiegłego roku, mię-

dzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła 

II a  Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej 

w  Lublinie. Rok akademicki 2013/2014 rozpoczęło 

36, a ukończyło 30 osadzonych. 

Umowa z Lubelskim Rynkiem 
Hurtowym Elizówka

25 czerwca podpisał umowę o  współpracy Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z  Lubelskim Rynkiem Hurtowym Elizówka. Spółkę 

reprezentowali prezes Ryszard Nowak i  wiceprezes 

Adam Rychliczek. Umowa umożliwi transfer wiedzy 

ze środowiska naukowego do jednostek biznesowych. 

Studenci, głównie z Wydziału Nauk Społecznych, bę-

dą mogli odbywać praktyki zawodowe w  Elizówce, 



Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy i Studenci!

Witam Wszystkim bardzo serdecznie po letnich 

miesiącach, i  wypoczynku, i  pracy. Urlopy pracowni-

ków, wakacje studentów, ale też zadania i  obowiązki 

jednych i drugich wypełniały ten czas. Uczelnia także 

zwolniła tempo życia, choć wciąż życzliwie otwierała 

swe podwoje dla osób przybywających z Polski i świa-

ta, pragnących poznać miejsce wieloletniej obecności 

św. Jana Pawła II. Po raz kolejny gościliśmy młodzież 

i  dorosłych, którzy kształcili się na KUL w  ramach 

letnich kursów w  Szkole Języka i  Kultury Polskiej. 

W rocznicę zbrodni na Wołyniu w 1943 roku objęli-

śmy w kościele akademickim naszą modlitwą zamor-

dowanych i  pokrzywdzonych na Kresach Wschod-

nich. Podczas corocznych Duszpasterskich Wykładów 

Akademickich teologowie przybliżali księżom i kate-

chetom archidiecezji lubelskiej temat „Ekumenizm dla 

ewangelizacji”. Nasi pracownicy naukowi i zaproszeni 

prelegenci debatowali o dyplomacji watykańskiej. In-

stytut Pedagogiki był gospodarzem Letniej Szkoły 

Młodych Pedagogów. Przedstawiciele KUL promo-

wali nasz Uniwersytet poza Polską – Scena Plastycz-

na KUL prezentowała się we  Francji i  na Ukrainie, 

a Chór KUL koncertował w Korei Południowej. 

Podczas wakacji prowadziliśmy także rekrutację na 

studia, studia podyplomowe i  kursy dokształcające. 

Stąd też witam wśród nas Wszystkich, którzy na ko-

lejny etap swojej intelektualnej przygody wybrali naszą 

Alma Mater. 

Szanowni Pracownicy i  Studenci Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

Miniony rok akademicki zainaugurowaliśmy w Ro-

ku Wiary, ogłoszonym w  Kościele katolickim przez 

papieża Benedykta XVI. Rok akademicki 2014/2015 

rozpocznijmy więc z nadzieją. Ta kolejna z cnót teo-

logalnych niech uzdalnia do prawdziwego zaufania 

Chrystusowi, a będąc także naturalną cechą człowie-

ka, niech prowadzi do wielkich sukcesów i wybitnych 

 osiągnięć tak całej Uczelni, jak i poszczególnych pra-

cowników i studentów. 

Życzę Państwu, by „...wiara, nadzieja i miłość – te 

trzy…” (1 Kor 13, 13) towarzyszyły Wam w 97. już ro-

ku akademickim w naszej zacnej i zasłużonej Uczelni.

Lublin, 1 października 2014 r. 

Rektor KUL

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

List Rektora KUL z okazji rozpoczęcia 
roku akademickiego 2014/2015
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spółka zaś będzie miała możliwość zamawiać prace li-

cencjackie oraz magisterskie o interesującej ją tematy-

ce i sugerować Uczelni tworzenie nowych kierunków 

i specjalności, zgodnych z wymaganiami rynku pracy. 

KUL zobowiązał się do doradztwa naukowo-badaw-

czego oraz udzielania konsultacji. Strony umowy będą 

również organizować konferencje o tematyce związa-

nej z ich działalnością. 

List z okazji 71. rocznicy 
zbrodni wołyńskiej

29 czerwca podczas Mszy św. w intencji ofiar tra-

gedii wołyńskiej, ich rodzin oraz środowisk kresowych, 

odprawionej w kościele akademickim KUL przez pro-

rektora o. prof. Andrzeja Derdziuka, został odczytany 

list Rektora  KUL, który napisał m.in.: „W  dziejach 

narodów i państw są wydarzenia bolesne i trudne, wy-

darzenia budzące emocje i  wywołujące spory. Takim 

wydarzeniem w  najnowszej historii Polski i  Ukrainy 

jest zbrodnia wołyńska z 1943 r. Poszukiwanie praw-

dy o wspólnej przeszłości dwóch sąsiednich narodów 

oraz przywracanie pamięci o ofiarach sprzed 71 lat to 

powinność kolejnych pokoleń Polaków i  Ukraińców, 

to wznoszenie fundamentu pod wzajemne pojedna-

nie. Nie wolno bowiem trwać w  gniewie i  zapamię-

taniu, ale – jak nauczał papież Jan Paweł II w swoim 

przesłaniu skierowanym do zwierzchników Kościołów 

w Polsce i na Ukrainie w 60. rocznicę tych tragicznych 

dni – trzeba patrzeć na minione wydarzenia w nowej 

perspektywie i podejmować wysiłek budowania lepszej 

przyszłości”.

M.K.
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Święto Patronalne KUL 2014

Doroczne świętowanie 
społeczności uniwersyteckiej
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Program tegorocznych, trzydniowych obchodów 

Święta Patronalnego rozpoczął się 26 czerwca 

uroczystością wręczenia księgi pamiątkowej wielolet-

niemu rektorowi KUL ks. prof. drowi hab. Stanisła-

wowi Wilkowi z okazji 70. rocznicy urodzin. Laudację 

na część Jubilata wygłosił o.  dr Arkadiusz Smagacz. 

Słowa gratulacji i  podziękowań wypowiedzieli także: 

Wielki Kanclerz  KUL abp  Stanisław Budzik, Rek-

tor  KUL ks.  prof. dr hab. Antoni Dębiński, dziekan 

Wydziału Teologii ks.  prof. dr hab. Mirosław Kali-

nowski, przedstawiciel prezesa Lubelskiego Towarzy-

stwa Naukowego ks.  prof. dr hab. Andrzej Szostek, 

reprezentujący władze zgromadzenia salezjanów in-

spektor Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warsza-

wie ks. dr Andrzej Wujek. Universitati serviens. Księga 

pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka 

SDB (pod redakcją ks. Jana Walkusza i Marzeny Kru-

py, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014), będąca wyra-

zem wdzięczności środowiska akademickiego za jego 

pełną zaangażowania służbę na rzecz Uniwersytetu, 

składa się z blisko 100 artykułów napisanych przez sa-

modzielnych pracowników naukowych ze wszystkich 

wydziałów KUL, poprzedzonych listami gratulacyjny-

mi hierarchów kościelnych z  prefektem Kongregacji 

Edukacji Katolickiej kard. Zenonem Grocholewskim 

na czele. 

Wydarzenie zaszczycili zaproszeni przedstawiciele 

środowisk kościelnych, samorządowych, naukowych, 

współpracownicy ks.  prof. S.  Wilka, jego uczniowie 

i rodzina. Stało się też ono okazją do wręczenia Jubi-

latowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Wojewódz-

twa Lubelskiego” przez członka zarządu województwa 

lubelskiego Jacka Sobczaka.

Liczni goście uświetnili swą obecnością również 

uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypa-

dającą w tym roku 27 czerwca. Rozpoczęła się ona od 

Mszy św. w  kościele akademickim pod przewodnic-

twem abpa Wiktora Skworca. W homilii celebrans, na-

wiązując do Święta Patronalnego KUL, przypomniał 

m.in. o dziejach Uczelni w kontekście zbliżającego się 

jubileuszu 100-lecia jej istnienia, o wsparciu udziela-

nym przez episkopat Polski i  wiernych, o  misji uni-

wersytetu katolickiego, o  wyjątkowość i  oryginalność 

KUL dzięki jego atutowi – katolickości. Podkreślił, że 

właśnie tu można poznać prawdę o Bogu, a więc inte-

gralną prawdę o człowieku i świecie, bo tu rozum po-

zostaje w harmonii z wiarą i tu jest wolny od nacisków 

ideologii i ekonomii. Na zakończenie Mszy św. Rek-

tor KUL, jak co roku, zawierzył Uczelnię Najświętsze-

mu Sercu Jezusa.

Na kolejną część programu obchodów Święta Pa-

tronalnego goście, pracownicy i  studenci zostali za-

proszeni do Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego. Po 

okolicznościowym wystąpieniu ks. prof. dra hab. An-

toniego Dębińskiego odbyło się wręczenie dyplomów 

ukończenia studiów przedstawicielom licencjatów, 

magistrów i  doktorów oraz wyróżnień pracownikom 

Uczelni w kategorii „Wydarzenie roku akademickiego 

2013/2014”. Decyzją Kolegium Rektorskiego za wy-

bitne osiągnięcia naukowe i zaangażowaną działalność 

organizacyjną otrzymali je: 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk 
podczas uroczystości wręczenia 
księgi pamiątkowej

Msza św. pod przewodnictwem abpa 
Wiktora Skworca
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 � prof. dr. hab. Zofia Stępniewska – za opracowa-

nie i opatentowanie przełomowej metody produk-

cji ektoiny, której odkrycie może okazać się rewo-

lucyjne dla przemysłu kosmetycznego i medycyny;

 � ks. dr hab. Mirosław Wróbel, prof. KUL – za pol-

skie tłumaczenie Targumu Neofiti 1 do Księgi Ro-

dzaju, które stanowi pierwszy tom nowatorskiego 

na gruncie polskim szerszego projektu pt.  Biblia 
aramejska;

 � ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź – za redakcję 

edycji polskiej Opera omnia Josepha Ratzingera;

 � dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL – za współ-

redakcję w  języku polskim Opera omnia Josepha 

Ratzingera; 

 � ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL – za 

przygotowanie projektu zgłoszonego do konkursu 

Ministra Gospodarki na organizację centrów me-

diacji i arbitrażu, zakwalifikowanego do realizacji, 

za rozwój Centrum Badań ADR „Prawo i Gospo-

darka” oraz za organizację konferencji „Negocjacje, 

mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwią-

zywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza 

prawno-porównawcza i kierunki zmian”; 

 � dr hab. Wanda Bajor, dyrektor Instytutu Kulturo-

znawstwa – za zajęcie przez kierunek kulturoznaw-

stwo 3 miejsca w Polsce w rankingu „Perspektyw”; 

 � dr Hieronim Golczyk – za współudział w  od-

kryciu przez międzynarodowy zespół naukowców 

nowego gatunku tytoniu na drodze aseksualnej, 

ogłoszonym w  prestiżowym  czasopiśmie nauko-

wym „Nature”; 

 � dr Jakub Nowak – za wkład w  przedstawienie 

technologii budynków inżynierii środowiska i  in-

żynierii materiałowej; 

 � mgr Anna Tarnowska-Waszak – za zaangażo-

wanie w  przygotowanie oraz promocję wystawy 

„Jan Paweł  II – dar Polski dla świata” oraz pro-

mocję KUL poprzez działalność Uniwersytetu 

Otwartego;

 � mgr Anna Starościc – za podpisanie umowy 

o współpracy z Urzędem Miasta Lublin w sprawie 

promocji zatrudnienia studentów i  absolwentów 

Wydziału Filozofii KUL;

 � mgr Krzysztof Przylicki – za promocję KUL po-

przez prezentowanie szerokiej publiczności eks-

ponatów wchodzących w skład zbiorów artystycz-

nych Instytutu Historii Sztuki KUL – Ex Thesauro 
Universitatis; 

 � mgr Michał Młodzikowski – za ogromne zaanga-

żowanie w organizację VII Ogólnouniwersyteckiej 

Pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Krakowie-Łagiewnikach; 

 � mgr Maria Łaszkiewicz – za przygotowanie kon-

cepcji kształcenia nauczycieli polonijnych, kre-

atywność i  innowacyjność oraz implementację 

działań Szkoły Języka i Kultury Polskiej dotyczą-

cych komercjalizacji wypracowanych najwyższych 

w  Polsce standardów nauczania obcokrajowców 

języka polskiego oraz nauczania języka polskiego 

w środowisku niepolskojęzycznym;

 � mgr Beata Panasiuk – za koordynację następują-

cych przedsięwzięć: sesji dziennikarskiej, kolejnych 

edycji Legal Forum oraz Forum Psychologicznego;

 � mgr Marzena Maruszak – za znakomite przygo-

towanie zawodników do X Ogólnopolskich Zawo-

dów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych 

Szkół Wyższych w Poznaniu, podczas których stu-

denci KUL wywalczyli rekordową liczbę 25 me-

dali, w  tym 12 złotych, pokonując w  klasyfikacji 

drużynowej 14 polskich uczelni.

Wieczorne obchody Święta Patronalnego uświet-

nił koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie 

wieczory z  muzyką. Zespół Śpiewaków Miasta Ka-

towice „Camerata Silesia” pod batutą Anny Szostak 

wykonał utwory A. Pärta, K. Pendereckiego, G. Alle-

griego, G. Verdiego, O. Messiaena, H.M. Góreckiego, 

W. Kilara, A. Brucknera, A. Panufnika i M. Zieleń-

skiego. Goście koncertu mieli okazję nie tylko wy-

słuchać znakomitej muzyki, ale także wziąć udział 

w  aukcji charytatywnej dzieł sztuki przekazanych 

przez artystów lubelskich na rzecz pomocy studentom 

ze Wschodu. 

Tegoroczne świętowanie zakończyło się 28 czerw-

ca na terenie kampusu uniwersyteckiego na Poczekaj-

ce, gdzie odbył się piknik rodzinny dla pracowników 

KUL z wieloma atrakcjami przygotowanymi specjal-

nie dla dzieci.

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna

Koncert Zespołu Śpiewaków 
Miasta Katowice „Camerata 

Silesia” pod batutą Anny 
Szostak

 Wręczenie dyplomów licencjackich, 
magisterskich i doktorskich
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„Gdy pewnego razu jeszcze w Petersburgu o późnej 

nocy poufnie rozmawialiśmy o przyszłym uniwersyte-

cie, o trudnościach, jakie wypadnie pokonać, [ks. Ra-

dziszewski] odrzekł powoli, jakby głośno myślał, jakby 

mówił sam do siebie: «Mam wielkie nabożeństwo do 

Serca Jezusowego i wierzę mocno w Jego opiekę i po-

moc; dlatego myślę o  tym, żeby uniwersytet oddać 

pod szczególną opiekę Serca Jezusowego». I tu począł 

planować, jakby dobrze było mieć pieczęć uniwersyte-

tu z godłem Serca Pana Jezusa i z orłem polskim albo 

jakby w  inny sposób zadokumentować, że Ono jest 

patronem naszej uczelni”. Tak o genezie naszego dzi-

siejszego świętowania pisał w 1922 r. ks. Piotr Kremer, 

profesor wykładowca teologii w Akademii Duchownej 

w Petersburgu i na Uniwersytecie Lubelskim, wielolet-

ni dziekan Wydziału Teologii KUL.

Tegoroczne obchody Święta Patronalnego naszej 

Uczelni to jedno z wydarzeń, które tworzą jej histo-

rię, a  jednocześnie przypominają kolejnym pokole-

niom o  początkach, dziejach, dziedzictwie i  tożsa-

mości KUL. To także okazja, po blisko 100 latach 

od czasów przywołanych przez ks. Kremera, do wy-

rażenia wdzięczności i  szacunku wobec założyciela 

i pierwszego rektora naszego Uniwersytetu ks. Idziego 

Radziszewskiego.

Bardzo Szanowni Państwo,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

w swojej historii był miejscem wielu znaczących wy-

darzeń, podniosłych uroczystości, ważnych spotkań 

naukowych. Uczelnia lubelska to także wyjątkowe 

postacie – znakomici naukowcy i  organizatorzy ży-

cia uniwersyteckiego, ludzie wielkiej charyzmy i nie-

złomnych charakterów. W tym roku szczególnie czę-

sto przywołujemy osobę człowieka, uczonego i  wy-

kładowcy wielkiej miary – księdza, potem biskupa 

i kardynała prof. Karola Wojtyły, należącego do naszej 

społeczności akademickiej przez 24 lata. Świętujemy 

bowiem z dumą i  radością wyniesienie go do chwały 

ołtarzy. Możemy, zwłaszcza teraz, powierzać mu spra-

wy naszej Uczelni, o co już przed laty, podczas uroczy-

stości wręczenia Janowi Pawłowi II dyplomu doktora 

honoris causa KUL, prosił ówczesny rektor o. prof. 

Mieczysław Albert Krąpiec słowami: „Składając ten 

dar u stóp Waszej Świątobliwości, Rodzina uniwersy-

tecka prosi Ciebie, Umiłowany Ojcze Święty, o  apo-

stolskie błogosławieństwo i szczególną opiekę nad na-

szą Uczelnią, jej chwilą obecną i przyszłą”.

Katolicki Uniwersytet Lubelski zawsze miał na ce-

lu kształtowanie dojrzałych katolików, obywateli pań-

stwa świadomych swoich praw i obowiązków. Czynił 

to skutecznie od początku swego istnienia pomimo 

zakrętów polskiej historii, zarówno w  trudnych cza-

sach umacniania się polskiej państwowości po I woj-

nie światowej, jak i  w  warunkach komunistycznego 

reżimu po II wojnie. Swą misję kontynuuje również 

dzisiaj, w  czasach ścierania się różnych światopoglą-

dów i przeciwstawiania prawa stanowionego sumieniu. 

Dlatego, jak to wyraziłem wraz z Senatem w  swoim 

wczorajszym oświadczeniu: „Za zgodne z misją KUL 

niezmiennie uznajemy prowadzenie badań naukowych 

w duchu harmonii między nauką i wiarą. Apelujemy 

o  poszanowanie głosu sumienia pracowników służby 

zdrowia i  wspieramy działania zmierzające do tego, 

ażeby polskie ustawodawstwo było w  pełni zgodne 

z  konstytucyjnie gwarantowaną wolnością sumienia 

i religii” (Oświadczenie Rektora i Senatu KUL z dnia 

26.06.2014).

Szanowni Państwo!

święto Uczelni to wyjątkowa okazja, aby serdecz-

nie podziękować wszystkim pracownikom pełniącym 

funkcje kierownicze, władzom związku zawodowego 

i  samorządu studenckiego za znaczący wkład w  za-

rządzanie Uniwersytetem. Dzisiejsza uroczystość to 

także sposobność do złożenia podziękowań wszystkim 

pracownikom, doktorantom i  studentom za codzien-

ne zaangażowanie w  życie i  rozwój naszej Uczelni, 

za trud i  poświęcenie dla jej dobra. Słowa wdzięcz-

ności kieruję również do naszych zacnych emerytów, 

którzy wciąż ubogacają ten Uniwersytet swą obecno-

ścią, wiedzą, doświadczeniem i autorytetem. Dzięku-

ję także absolwentów utrzymującym związki z KUL, 

dbającym o  jego dobre imię i wiernym wyniesionym 

stąd wartościom. Pragnę wyrazić wdzięczność naszym 

dobroczyńcom za – często wieloletnie – nieocenio-

ne wsparcie. W  tym miejscu chciałbym bardzo ser-

decznie podziękować Towarzystwu Przyjaciół KUL, 

Fundacji Rozwoju KUL i szczególnie Fundacji Potu-

lickiej za wielkoduszne wspieranie naszego Uniwer-

sytetu. Szczere podziękowania kieruję także do lokal-

nych władz, rektorów wszystkich lubelskich uczelni 

oraz całej społeczności akademickiej naszego miasta 

za współpracę na rzecz akademickości Lublina.

Przemówienie Rektora KUL 
z okazji Święta Patronalnego

Przemówienie Rektora KUL do 
zebranych gości, pracowników 
i studentów



28 Wydarzenia

Otwarcie wystawy pt. „300 lat Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Lublinie”

Wpisane w historię 
miasta i Kościoła

 Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci,

obchodząc dzisiaj po raz kolejny w historii naszej 

Uczelni Święto Patronalne, które zawdzięczamy ini-

cjatywie ks. Idziego Radziszewskiego, pamiętajmy 

o słowach bpa lubelskiego i wielkiego kanclerza KUL 

Mariana Fulmana: „Miał [ks. Radziszewski] tak wiel-

kie nabożeństwo do Serca Jezusowego, że królowanie 

Jego z wyżyn tworzonej wszechnicy uważał za szczyt 

marzeń. [...] Widać było, jak promieniał, gdy o Sercu 

Bożym mówił. Nie będziemy dalecy od prawdy, jeśli 

powiemy, że źródłem potęgi jego ducha była boska 

miłość Jezusowa”.

 Szanowni Państwo,

ufamy jak ks. prof. Piotr Kremer, bodaj najbliż-

szy współpracownik Założyciela KUL, że „[...] najlep-

szym uczczeniem pamięci i  zasług tego niezwykłego 

i naprawdę wielkiego człowieka i kapłana będzie po-

pieranie wszelkimi sposobami dzieła, które stworzył, 

idei, której nadał kształty realne, dla której się poświę-

cił. W  niej bowiem gwarancja jaśniejszej przyszłości 

nie samej wiary katolickiej w Polsce, ale całego naro-

du polskiego”. Z głęboką nadzieją polećmy więc Bo-

żej Opatrzności, przez przyczynę Najświętszego Serca 

Jezusowego, także współczesność naszej Alma Mater, 

tyle pełną niemal wiekowej chwały, ile nie mniejszych 

wyzwań.

8 X 2014 r. Metropolitalne Seminarium 
Duchowne w Lublinie będzie świętować 
300-lecie swego istnienia. Ta niezwykła 
placówka edukacyjno-wychowawcza 
jest najstarszą szkołą wyższą Lublina, 
kształcącą księży pracujących w Polsce 
oraz poza jej granicami. Dla wspólnoty 
seminaryjnej cały rok 2014 stanowi 
okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu 
i ludziom za dar historii wypełnionej 
pięknymi kartami, służącymi nie 
tylko budowaniu Kościoła, ale także 
rozwojowi miasta oraz regionu.

Jednym z  ważniejszych wydarzeń jubileuszowego 

czasu stał się akcent ukazujący relację między Me-

tropolitalnym Seminarium Duchownym i Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Datę 18 ma-

ja opisano w kalendarium obchodów jako dzień dzięk-

czynienia i promocji KUL. Tego dnia wszyscy alum-

ni odwiedzili parafie archidiecezji lubelskiej, by pu-

blicznie wyrazić radość z powodu odbywania studiów 

na Wydziale Teologii KUL oraz przekazać wiernym 

materiały promocyjne Uczelni. W niedzielny wieczór 

w  uniwersyteckiej Auli im. Stefana kard. Wyszyń-

skiego odbył się specjalny koncert kameralny, wpisany 

w  jubileusz 300-lecia. Ostatnim punktem obchodów 

zaplanowanych na ten dzień było otwarcie okolicz-

nościowej wystawy na KUL przez Rektora Uczelni 

ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, absolwenta 

Seminarium.

Wystawa składała się z  11 plansz, na których za-

mieszczono zdjęcia i  opisy nawiązujące do istotnych 

treści seminaryjnej egzystencji.

Pierwsza część ukazywała ważne etapy historii Se-

minarium. W latach 1701-1714, dzięki licznym fun-

dacjom okolicznej szlachty, zwłaszcza Jadwigi Nie-

myskiej (właścicielki Dysa), zgromadzono potrzebne 

środki materialne. Pozwoliło to na erygowanie 8  X 

1714  r. przez bpa krakowskiego Kazimierza Łubień-

skiego diecezjalnego seminarium w Lublinie pod za-

rządem Zgromadzenia Misjonarzy św.  Wincentego 

à Paulo. Od 17 VI 1808 r. nosiło ono nazwę Semina-

rium Duchowne Lubelskie. Trudnym i przełomowym 

czasem okazał się rok 1864, gdy władze carskie w ra-

mach represji po powstaniu styczniowym dokonały 

kasaty większości klasztorów w Królestwie Kongreso-

wym, likwidując lubelski dom misjonarzy. Seminarium 

przeszło pod zarząd duchowieństwa diecezjalnego.

Po wybuchu II wojny światowej okupanci nakazali 

zamknąć Seminarium, którego budynki zajęły woj-

ska niemieckie i przeznaczyły je na szpital. W latach 

1939-1941 organizowano tajne studia. Wznowie-

nie działalności Seminarium nastąpiło na początku 

1942 r. Władze okupacyjne zgodziły się na ponowne 

uruchomienie pod warunkiem przeniesienia go poza 

miasto. Do kwietnia 1945  r. nauka prowadzona była 

w domu sióstr szarytek w Krężnicy Jarej. Z rąk oku-

panta w  czasie wojny zginęło kilku wychowawców, 

profesorów i alumnów, wielu innych było więzionych.

We wrześniu 1945 r. studia w Seminarium włączo-

ne zostały do Wydziału Teologicznego KUL. Waż-

nym wydarzeniem w  życiu wspólnoty była wizyta 

kard. Stefana Wyszyńskiego i  abpa Karola Wojtyły 

5  VI 1966  r. w  związku z  obchodami milenijnymi. 

Od 1965 r. w Seminarium studiują alumni obrządku 

bizantyjsko-ukraińskiego z  Polski, a  od 1990  r. tak-

że z  Ukrainy. W  wykładach uczestniczą też klerycy 

z  kilku seminariów zlokalizowanych w  Lublinie. Są 

ks. dr Marek Słomka
adiunkt w Katedrze 

Filozofii Religii

rektor MSD w Lublinie
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to alumni diecezji zamojsko-lubaczowskiej, kapucyni, 

marianie, ojcowie biali i pauliści. Wraz z reorganizacją 

struktur kościelnych w Polsce w 1992 r. i powołaniem 

do istnienia metropolii lubelskiej instytucja przyjęła 

nazwę Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lu-

blinie. Patronami Seminarium są św. Stanisław Kost-

ka oraz bł.  Antoni Zawistowski, absolwent Semina-

rium i jego wicerektor w latach 1919-1929, męczennik 

II wojny światowej.

Druga część wystawy poświęcona była związkom 

Seminarium z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim 

Jana Pawła II. Pierwsze lata istnienia KUL są ściśle 

połączone z historią Seminarium, w którego murach 

nowo powstała Uczelnia znalazła swe gościnne miej-

sce. Nie byłoby to możliwe bez przyjaznych kontaktów 

ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela Uniwersyte-

tu, z bpem lubelskim Marianem Fulmanem, jego daw-

nym profesorem. Obu przyświecała troska o harmonię 

między wiarą i  nauką oraz pragnienie kształtowania 

inteligencji katolickiej zarówno wśród świeckich, jak 

i duchownych.

Gmach Seminarium nie do końca odpowiadał 

potrzebom Uczelni. Należało także uwzględnić je-

go pierwotne przeznaczenie jako miejsca kształcenia 

duchowieństwa. Na terenie Seminarium rozwinęły 

się jednak cztery wydziały: Teologiczny, Prawa Kano-

nicznego, Prawa i  Nauk Społeczno-Ekonomicznych 

oraz Nauk Humanistycznych. Na rok akademicki 

1918/1919 urządzono tu także konwikt dla osób du-

chownych. Uniwersytet korzystał z  budynków semi-

naryjnych do stycznia 1922 r. Na wystawowych plan-

szach zamieszczono fragmenty wspomnień studen-

tów, którzy z wielką wdzięcznością nawiązują do czasu 

edukacji w seminaryjnych murach.

Trzecia część wystawy miała charakter ewangeliza-

cyjny i ukazywała piękno powołania. Zwracały uwagę 

atrakcyjne fotografie oddające meandry codzienności 

kleryckiego życia oraz sugestywne zdania, w których 

powołanie przedstawiane jest w  kategoriach źródła, 

miłości i pasji. Trzy wieki historii to czas wielu poko-

leń alumnów, dla których Seminarium stanowiło miej-

sce rozwoju powołania. Ostatnia partia wystawy była 

zachętą dla młodych, by wnikliwie rozeznawali swe 

życiowe powołanie – przygotowana została z nadzieją, 

że następne lata przyniosą dar wielu dobrych kandy-

datów do kapłaństwa.

W roku jubileuszowym warto podkreślić, że poło-

żone na historycznym Żmigrodzie Seminarium po-

przez swą bogatą tradycję i współczesne kształtowanie 

kulturowego oblicza miasta pozostaje miejscem głębo-

ko wpisanym w serca lublinian.

Fragment jubileuszowej 
wystawy, prezentowanej na 
parterze Gmachu Głównego KUL

Dnia 27 V 2014 r. na Wydziale Teologii KUL od-

była się konferencja naukowa połączona z jubile-

uszem 50-lecia Instytutu Historii Kościoła i Patrologii 

KUL. Instytut bowiem został oficjalnie powołany do 

istnienia decyzją Senatu Uczelni w 1964  r. i  do dzi-

siejszego dnia jest jedynym – po Wydziale Historii 

i Dóbr Kulturowych Kościoła Papieskiego Uniwersy-

tetu Gregoriańskiego w Rzymie – ośrodkiem przygo-

towującym do pracy naukowo-dydaktycznej z zakresu 

patrologii łacińskiej i greckiej, szeroko pojętej historii 

Kościoła, dziejów teologii, metodologii i nauk pomoc-

niczych historii Kościoła, edytorstwa kościelnych źró-

deł historycznych oraz archiwistyki kościelnej. 

Przybyłych gości powitał dyrektor Instytutu Hi-

storii i Patrologii ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, który 

przypomniał o znaczeniu nauczania historii w proce-

sie edukacji. Powiedział m.in.: „Znajomość przeszłości 

daje odpowiedź na wiele pytań, które dręczą człowie-

ka. Potrzebny jest zatem swoisty dialog teraźniejszo-

ści z przeszłością. Jeżeli ktoś pragnie odłączyć się od 

spuścizny przeszłości, to niejako pozbawia sam siebie 

własnej tożsamości”. 

Prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap w wykładzie 

„Historia i  działalność Instytutu Historii Kościoła 

i  Patrologii KUL” przedstawił zarys działalności in-

stytucji na przestrzeni 50 lat. Zaprezentował też jubi-

leuszową publikację swojego autorstwa pt. Pięćdziesiąt 

lat Instytutu Historii Kościoła i  Patrologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukazuje ona 

sylwetki profesorów i  wykładowców Instytutu, pro-

gramy nauczania, główne kierunki badań naukowych 

oraz zestawienie tematów rozpraw doktorskich i ha-

bilitacyjnych. Autor zaznaczył jednak, że nie jest to 

pierwsze tego typu wydawnictwo, ukazała się bowiem 

kilka lat temu książka prof. Grażyny Karolewicz Insty-

tut Historii Kościoła 1964-2004 (Lublin 2005) i praca 

zbiorowa pod redakcją ks. prof. Jana Walkusza Rola 

i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiogra-

fii (Lublin 2010).

Jubileusz Instytutu Historii Kościoła i Patrologii

W drugie półwiecze

Magdalena Grzyb
doktorantka w Katedrze 
Patrologii Greckiej 
i Łacińskiej
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W trakcie jubileuszowej sesji głos zabrał także ab-

solwent Instytutu Historii Kościoła i  Patrologii ks. 

prof. dr hab. Józef Swastek (PFT Wrocław). W swo-

im wystąpieniu zatytułowanym „Znaczenie zasiedle-

nia Dolnego Śląska wygnańcami z  dawnych Kresów 

Polski dla utrzymania substancji narodowej, języka 

i  kultury polskiej” podkreślił rolę Kościoła w  proce-

sie adaptacji na Ziemiach Odzyskanych repatrian-

tów ze  Wschodu i  podtrzymania wśród nich ducha 

polskiego.

Dziekan Wydziału Teologii ks. prof. dr hab. Miro-

sław Kalinowski zaprezentował wkład pracowników 

Instytutu w  rozwój i  działalność naukową Wydziału. 

Podkreślił, iż dzięki zaangażowaniu władz i pracowni-

ków Instytutu udało się nawiązać współpracę nauko-

wą z Tangaza University College w Nigerii, w ramach 

której od roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale 

Teologii KUL będą się kształcić studenci z Afryki. 

Na zakończenie obchodów dziekan WT i  dyrek-

tor IHKiP wręczyli pamiątkowe dyplomy zasłużonym 

pracownikom naukowo-dydaktycznym Instytutu. Zo-

stali nimi uhonorowani: prof. dr hab. Grażyna Karole-

wicz, ks. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz, ks. 

prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, bp prof. Jan Śrutwa, 

w którego imieniu dyplom odebrał bp dr hab. Mariusz 

Leszczyński, ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss oraz ks. 

prof. dr hab. Stanisław Wilk. 

W podziękowaniu Bogu i ludziom za 50 lat działal-

ności Instytutu Historii Kościoła i Patrologii sprawo-

wana była uroczysta Eucharystia, której przewodni-

czył i homilię wygłosił abp Edmund Piszcz, absolwent 

Instytutu i emerytowany biskup diecezji warmińskiej. 

Jubileusz Instytutu Historii Kościoła i  Patrologii 

był również wspaniałą okazją do spotkania w  gronie 

studentów, doktorantów i  absolwentów, czasem wy-

miany doświadczeń i  nawiązywania nowych nauko-

wych znajomości, aby jeszcze lepiej realizować uniwer-

sytecką dewizę Deo et Patriae. 

Jubileuszowy dyplom z rąk 
dziekana Wydziału Teologii 

ks. prof. dra hab. Mirosława 
Kalinowskiego odbiera ks. prof. 

dr hab. Stanisław Wilk;
w tle (od lewej) ks. prof. dr hab. 

Jerzy Pałucki i o. prof. dr hab. 
Roland Prejs

Ośrodek Badań nad Polonią i  Duszpasterstwem 

Polonijnym KUL po raz 29.  przyznał Nagrodę 

Naukową im.  Ireny i  Franciszka Skowyrów. Została 

ona ufundowana w 1980 r. przez Franciszka Skowyrę, 

znanego działacza Polonii amerykańskiej. Grono wy-

różnionych, wśród których znaleźli się uczeni z  pol-

skich i  zagranicznych środowisk akademickich oraz 

osoby działające na rzecz Polonii i Polaków zagranicą, 

liczy już 80 osób.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 24  VI 

2014 r. w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblio-

teki Uniwersyteckiej KUL. Laureatem tegorocznego 

wyróżnienia został ks. prałat dr Roman Nir z Instytu-

tu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago.

W  życiorysie ks. Nira, pochodzącego z  diece-

zji częstochowskiej, Lublin i KUL zajmują szczegól-

ne miejsce. Po ukończeniu studiów historyczno-bi-

bliotekoznawczych w  Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie przybył do Lublina. Przez rok pracował 

w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL oraz kontynuował 

studia w  Instytucie Historii Kościoła, sfinalizowane 

w  1974  r. obroną pracy doktorskiej na temat histo-

rii i  organizacji bibliotek kościelnych w  Polsce, na-

pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława 

Librowskiego.

W  1978 r., gdy objął stanowisko dyrektora archi-

wum w Polonijnych Zakładach Naukowych Semina-

rium Polskiego w Orchard Lake w Stanach Zjedno-

czonych, rozpoczął się nowy rozdział w  jego życiu 

i  pracy badawczej. Na bazie tego archiwum utwo-

rzył instytucję Archiwa, Biblioteki i  Muzea Polonii 

w Orchard Lake. Kierował nią do 2008 r., niestrudze-

nie gromadząc, opracowując oraz udostępniając ar-

chiwalia i zbiory muzealne powierzone mu przez wy-

chodźstwo polskie. Laureat jest autorem ponad 600 

prac i  publikacji naukowych, w  tym kilkunastu ksią-

żek poświęconych Polonii oraz 6 tomów Katalogu Ar-

chiwum Polonii w  Orchard Lake. W  kraju i  zagrani-

cą jest uznanym ekspertem i  autorytetem w  zakresie 

dziejów Polonii. Nagroda Skowyrów została mu przy-

znana za wybitne osiągnięcia w  badaniach nad Po-

lonią i  duszpasterstwem polonijnym oraz za ochronę 

Ksiądz prałat Roman Nir laureatem Nagrody 
Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów

Nagrodzony za zasługi 
na rzecz Polonii

dr Witalij Rosowski
adiunkt w Ośrodku 
Badań nad Polonią 

i Duszpasterstwem 
Polonijnym KUL
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dziedzictwa kulturowego polskiej diaspory w Stanach 

Zjednoczonych. 

Licznie przybyli na uroczystość goście zostali po-

witani przez wicedyrektor BU KUL Małgorzatę Troj-

nacką oraz przedstawiciela Ośrodka Badań nad Polo-

nią i Duszpasterstwem Polonijnym ks. dra Sławomira 

Zycha, który w  imieniu dyrektora Ośrodka dra hab. 

Tomasza Panfila odczytał laudację. Nagrodę wręczył 

prorektor dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL. Na-

stępnie dyrektor Instytutu Leksykografii dr Edward 

Gigilewicz przedstawił wieloletnią współpracę Laure-

ata z  redakcją Encyklopedii katolickiej. Oficjalną część 

uroczystości zakończył ks. Nir, wygłaszając wykład 

pt. Archiwum Seminarium Polskiego w  Orchard Lake 

1978-2009.

Z okazji przyznania nagrody ks. Romanowi Nirowi 

bp Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu ds. dusz-

pasterstwa emigracji, wystosował pismo z gratulacjami 

i  wyrazami uznania dla Laureata, wyraził w  nim też 

życzenia pod adresem Ośrodka, by „nadal podejmował 

cenne inicjatywy dla dobra Polaków żyjących poza 

granicami naszej Ojczyzny”. 

Nagrodę wręczają prorektor 
dr hab. Krzysztof Narecki, 
prof. KUL, i ks. dr Sławomir Zych 
z Ośrodka Badań nad Polonią 
i Duszpasterstwem Polonijnym 
(fot. Witalij Rosowski)

W dniu 8 V 2014 r. w Rzeszowie podpisano po-

rozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II – Wydziałem 

Zamiejscowym Nauk o  Społeczeństwie w  Stalowej 

Woli, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej 

w Rzeszowie oraz Polskim Radiem Rzeszów. W spo-

tkaniu uczestniczyli: ppłk Andrzej Leńczuk – dyrek-

tor okręgowy SW w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak 

– prezes zarządu Polskiego Radia Rzeszów i  przed-

stawiciele KUL dr hab.  Roman Sieroń, prof.  KUL, 

prodziekan ds. studenckich WZNoS w Stalowej Woli, 

oraz dr Anna Witkowska-Paleń.

Idea trójstronnej współpracy zrodziła się na kanwie 

społecznej kampanii pod nazwą „Za to mnie nie wsa-

dzą. Poważne konsekwencje z  pozoru błahych prze-

winień”, powstałej z  inicjatywy Podkarpackiej Służby 

Więziennej i Polskiego Radia Rzeszów, a realizowanej 

pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Z za-

łożenia owa kampania ma przybliżać społeczeństwu 

wiedzę na temat funkcjonujących przepisów prawa, 

uczyć ludzi szacunku do prawa oraz kształtować świa-

domość społeczną w zakresie skutków jego naruszenia. 

Jednocześnie intencją projektodawców było stworze-

nie miejsca do dyskusji nad ważnymi problemami spo-

łeczno-prawnymi, m.in. poprzez uruchomienie strony 

internetowej kampanii (http://www.zatomnieniewsa-

dza.pl/pl/). Dotychczas Polskie Radio Rzeszów wy-

emitowało sześć audycji w ramach cyklu poświęcone-

go wybranym problemom społeczno-prawnym (w au-

dycji podejmującej problem pozbawionych opieki 

rodzicielskiej dzieci migrantów zarobkowych uczest-

niczyła dr Witkowska-Paleń). 

Podpisane trójstronne porozumienie zakłada 

współpracę pracowników naukowych Uniwersytetu 

z  funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz dzien-

nikarzami publicznych mediów w ramach szeroko ro-

zumianej edukacji prawnej społeczeństwa oraz podej-

mowanie działań mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób przebywających w za-

kładach karnych i  aresztach śledczych. Przedmiotem 

porozumienia jest ponadto współdziałanie w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia 

przez pracowników zatrudnionych przez strony poro-

zumienia, m.in. oferta edukacyjna KUL adresowana 

do funkcjonariuszy Służby Więziennej czy idea „Uni-

wersytet Otwarty w placówce zamkniętej” – obejmu-

jąca działania edukacyjne skierowane do osadzonych 

w placówkach penitencjarnych na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego.

Trójstronne porozumienie o współpracy

Bliżej prawa

Porozumienie podpisują (od 
lewej): dr Henryk Pietrzak, 
ppłk Andrzej Leńczuk i ks. dr 
hab. Roman Sieroń, prof. KUL 
(fot. ze zbiorów OISW)

dr Anna 
Witkowska-Paleń
adiunkt w Katedrze 
Makrostruktur Społecznych 
WZNoS w Stalowej Woli
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W roku kanonizacji (27 IV 2014 r.) wieloletniego 

profesora KUL św. Jana Pawła  II społeczność 

naszej Uczelni pielgrzymowała na Jasną Górę i  do 

Łagiewnik.

U Czarnej Madonny
W dniach 10-11 V 2014 r. miała miejsce 78. Ogól-

nopolska Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę. 

Naszym przewodnikiem duchowym był prorektor 

prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, który pro-

wadził modlitwy i wygłosił konferencję na temat pa-

pieskiego nauczania o  godności osoby ludzkiej. My-

ślą przewodnią były słowa „zrozumieć człowieka”, za-

czerpnięte z  nauczania Jana Pawła  II podczas jego 

I pielgrzymki do Polski (1979). O. Derdziuk przypo-

mniał, że bez Chrystusa nie można zrozumieć siebie, 

drugiego człowieka ani dziejów narodu polskiego, co 

podkreślał Jan Paweł II. 

Temat ten był też poruszany podczas wykładów 

wygłoszonych w  auli Wyższego Seminarium Du-

chownego Archidiecezji Częstochowskiej przez abpa 

Marka Jędraszewskiego, delegata Episkopatu ds. 

duszpasterstwa akademickiego, i  ks. dra hab. Tade-

usza Guza, prof. KUL, a  także – w  czasie spotkania 

przedstawicieli senatów polskich uczelni ze studenta-

mi w katedrze częstochowskiej – przez prof. dra hab. 

Andrzeja Półtawskiego, który w  zastępstwie chorej 

żony dr Wandy Półtawskiej mówił o koncepcji czło-

wieka w nauczaniu Karola Wojtyły jako osoby wolnej 

i odpowiedzialnej.

Główne uroczystości odbyły się w bazylice jasno-

górskiej. Mszę św. koncelebrowali abp Wacław Depo, 

abp  Marek Jędraszewski i  liczni duszpasterze aka-

demiccy. W  homilii abp  Depo przypomniał o  piel-

grzymkach Karola Wojtyły na Jasną Górę w roku 1936 

i  1942. Wskazał też na Maryję, Matkę Zawierzenia, 

od której uczył się św. Jan Paweł II, stając się wzorem 

do naśladowania. Na zakończenie Mszy św. abp Jędra-

szewski zaznaczył, iż człowiek nauki, który odrzuca 

Chrystusa-Logos, wpada w  pułapkę fałszywych ide-

ologii. Następnie studenci, profesorowie i  duszpaste-

rze akademiccy odnowili śluby akademickie słowami 

Roty ślubowania z 1936 r. 

Po apelu jasnogórskim i  oso-

bistej modlitwie przed Czarną 

Madonną wróciliśmy, umocnieni 

w wierze, do Lublina.

W Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

31 V 2014 r. odbyła się dzięk-

czynna pielgrzymka pracowni-

ków i  studentów KUL do Sank-

tuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach. 

Duchowym przewodnikiem pielgrzymujących był 

ks.  dr hab. Marek Chmielewski, prof.  KUL, prowa-

dzący rozważania duchowe. W  Łagiewnikach, przy 

Centrum Jana Pawła  II, uczestniczyliśmy w  drodze 

krzyżowej, przygotowanej przez duszpasterza KUL 

o. Piotra Twardeckiego na podstawie tekstów św. Jana 

Pawła  II. Centralnym punktem pielgrzymki była jak 

zwykle koronka do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 

i Msza św. dziękczynna, której przewodniczył bp Jan 

Zając, rektor Sanktuarium. Biskup powitał Rektora 

i Senat KUL, profesorów, pracowników administracji, 

studentów i  członków Towarzystwa Przyjaciół KUL. 

W homilii przypomniał m.in. słowa z nauczania pa-

pieskiego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest 

miłosierny, bo miłosierny dozna jedynie miłosier-

dzia” i wskazał społeczności akademickiej KUL, iż ma 

doskonały wzór do naśladowania w  osobie swojego 

patrona. 

Po Eucharystii Rektor KUL ks. prof. dr hab. An-

toni Dębiński dokonał aktu zawierzenia Uczelni mi-

łosierdziu Bożemu: „Przychodzimy do Ciebie z  na-

szym zawołaniem Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie 

[...]. Przychodzimy z  zobowiązaniem naszej Uczelni 

do czynienia prawdy w miłości […]. Przybywamy do 

Ciebie po raz siódmy w roku kanonizacji naszego Pa-

trona, św.  Jana Pawła  II […]. Pomóż nam, abyśmy 

w każdych okolicznościach życia i pracy potrafili od-

ważnie, mądrze, bezkompromisowo świadczyć o  na-

szej wyłącznej przynależności do Ciebie [...]”.

Wieczorem Teatr  ITP przedstawił spektakl Opo-

wieści papieskie. Ważnym akcentem pielgrzymowania 

było spotkanie z  sekretarzem Jana Pawła  II abpem 

Mieczysławem Mokrzyckim, który z  wielkim wzru-

szeniem wspominał fakty z życia papieża. Podkreślał, 

że najbardziej widoczne było jego całkowite, wręcz 

dziecięce oddanie się Bogu poprzez Maryję (Totus 

Tuus). Umiłowanie Maryi cechowało go już w  dzie-

cięcym wieku, szczególnie po odejściu do Pana je-

go ziemskiej matki. Jako papież żarliwie praktykował 

modlitwę różańcową, z pietyzmem celebrował Eucha-

rystię, przeżywając ją na sposób mistyczny. Lubił śpie-

wać litanie, pieśni polskie, a polskie kolędy na dobre 

zagościły w Watykanie. W czasie pontyfikatu oddany 

był całkowicie służbie człowiekowi, szczególnie do-

strzegał cierpiących duchowo i  fizycznie. Wyjątkowo 

ukochał spotkania z pielgrzymami – to dla nich po-

dejmował podróże niemal po całym świecie. Cenił 

sobie audiencje środowe i  spotkania z  wiernymi na 

modlitwie Anioł Pański w  niedzielę. Abp  Mokrzyc-

ki wspominał też cierpienie papieża, szczególnie po 

zamachu 13  V 1981  r. W  zawierzeniu Matce Bożej 

głosił wówczas światu Ewangelię ufności, zawierzenia 

i przebaczenia. 

Po otrzymaniu błogosławieństwa z  rąk wiernego 

świadka cierpień św. Jana Pawła II, pełni radości, wy-

ruszyliśmy w kierunku Lublina.

Pielgrzymowanie 
we wspólnocie uniwersyteckiej

Krystyna Wawryszuk
bibliotekarz BU KUL

Rektor KUL podczas aktu 
zawierzenia Uczelni 

miłosierdziu Bożemu 
w łagiewnickim sanktuarium
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W  tegorocznej, czwartej edycji Ogólnopolskie-

go Programu Certyfikacji Szkół Wyższych 

„Uczelnia Liderów”, uroczyście zakończonej 18  VI 

2014  r. na Uniwersytecie Wrocławskim, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się w gro-

nie 46 laureatów. 

Celem programu jest wyłonienie i promowanie naj-

lepszych uczelni. Zespół ekspertów Fundacji Rozwoju 

Edukacji i  Szkolnictwa Wyższego, przeprowadzający 

akredytację środowiskową na uniwersytetach, w pań-

stwowych wyższych szkołach zawodowych oraz uczel-

niach niepublicznych z  całej Polski, oceniał przede 

wszystkim jakość, nowoczesność i innowacyjność oferty 

edukacyjnej, jej ukierunkowanie na kształcenie zgodnie 

z potrzebami rynku pracy, współpracę międzynarodową, 

wspólne działania 

z  podmiotami go-

spodarczymi, dbanie 

o  karierę zawodową 

absolwentów.

Ponadto Zarząd 

Fundacji wyróżnił 

uczelnie, które w  pro-

cedurze certyfikacyjnej 

otrzymały największą 

liczbę punktów, i uhono-

rował je nagrodą specjalną „Primus”. Wśród 11 laure-

atów znalazł się także nasz Uniwersytet jako jedyny 

spośród lubelskich uczelni.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” 
i nagroda „Primus” 

ałania 

go-

dbanie 

odową 

Zarząd 

yróżnił 

w  pro-

kacyjnej

większą

uhono-

l ” d l

W  Rankingu Szkół Wyższych, opracowywanym rokrocznie 

przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, siedem kierun-

ków z  KUL zajęło miejsca w  pierwszej dziesiątce. Ponownie na 

pierwszym miejscu uplasowała się teologia, sukcesem jest także za-

jęcie trzeciego miejsca przez kulturoznawstwo i wiedzę o  krajach 

i regionach oraz czwartego przez filozofię. Nasza Uczelnia została 

oceniona jako dziesiąta w kategorii uniwersytety.

Ranking „Perspektyw”

Postanowieniem Prezydenta RP z 14 IV 2014 r. dr 

hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, został odznaczo-

ny Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za 

„wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycz-

nego państwa prawa, za osiągnięcia w pracy naukowej 

i dydaktycznej”. Uroczystość dekoracji odbyła się 3 V 

2014 r. na Zamku Krolewskim w Warszawie.

Dariusz Dudek – absolwent prawa (UMCS, 1983), 

nauczyciel akademicki KUL (od 1983), doktor na-

uk prawnych (UJ, 1989), doktor habilitowany (KUL, 

2000), prof. nadzw. KUL (od 2002).

Na KUL kierownik Katedry Prawa Konstytucyj-

nego (od 2001), kierownik Sekcji Prawa Publicznego 

(2001-2005), dyrektor Instytutu Prawa (2005-2008), 

przewodniczący Senackiej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Studentów (2002-2004), rzecznik dyscyplinar-

ny (2004-2008), opiekun studenckiej Uniwersytec-

kiej Poradni Prawnej (2004-2010), prodziekan Wy-

działu Prawa, Prawa Kanonicznego i  Administracji 

oraz członek Senatu (2004-2012).

Promotor 10 doktorów i  ponad 200 magistrów. 

Autor publikacji z  dziedziny prawa konstytucyjnego, 

monografii, podręczników, artykułów na temat za-

sad ustroju, praw i wolności człowieka, systemu orga-

nów państwowych (monografia Autorytet Prezydenta 

Order Odrodzenia Polski

fot. Piotr Molęcki
Kancelaria Prezydenta RP
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a  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 2013), rządu 

i  władzy sądowniczej, kontroli konstytucyjności pra-

wa, instytucji odpowiedzialności władzy oraz historii 

prawa i adwokatury, współautor komentarza do Prawa 

o szkolnictwie wyższym.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji 

Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie i Polskiego To-

warzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego 

(1993-1998) i autor wielu opinii prawnych, m.in. dla 

Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Mini-

stra Sprawiedliwości, NBP, Krajowej Rady Sądownic-

twa. Ekspert w postępowaniach legislacyjnych komisji 

senackich (m.in. do spraw uchwały o ciągłości prawnej 

państwa, 1998; ds. ordynacji wyborczej, 2001) i  sej-

mowych (m.in. do spraw ustawy reprywatyzacyjnej, 

1999-2001; ds. projektu nowelizacji Konstytucji RP, 

2008-2009).

Adwokat Izby Adwokackiej w Lublinie (od 1991), 

członek Okręgowej Rady Adwokackiej, (2001-2013) 

i delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury (sześciokrot-

nie, 1998-2013). 

Z  rekomendacji Prezesa Naczelnej Rady Adwo-

kackiej członek Rady Programowej Krajowej Szko-

ły Sądownictwa i Prokuratury (2009-2013). Członek 

Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki 

(2011-2013).

Wyróżniony medalem Ministra Sprawiedliwości 

„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” (2010) 

i odznaką Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatura 

Zasłużonym” (2014).

Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi
Postanowieniem Prezydenta RP z 12 V 2014 r., na 

wniosek Ministra Administracji i  Cyfryzacji, ks. 

dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, został odznaczony 

Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zasługi w działalno-

ści na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego”. Ks. 

Piotr Stanisz stopień doktora nauk prawnych uzyskał 

na KUL w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego 

nauk prawnych w 2007 r. Od 2008 r. jest kierownikiem 

Katedry Prawa Wyznaniowego, od 2009 r. profesorem 

nadzwyczajnym. W  latach 2008-2012 pełnił funkcję 

prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji, po czym został jego dziekanem. Jest 

autorem 2 monografii naukowych, ponad 60 artyku-

łów i  recenzji naukowych, współredaktorem 8 prac 

zbiorowych, a  także współautorem (z  ks. prof. Artu-

rem Mezglewskim i ks. prof. Henrykiem Misztalem) 

nowatorskiego podręcznika Prawo wyznaniowe (War-

szawa 2006, 2008, 2011). Opracowywał ekspertyzy 

prawne z zakresu prawa wyznaniowego dla Kancelarii 

Sejmu RP oraz Ministerstwa Administracji i  Cyfry-

zacji. Jest członkiem redakcji dwóch najważniejszych 

polskich czasopism z zakresu prawa wyznaniowego – 

„Przeglądu Prawa Wyznaniowego” i „Studiów z Prawa 

Wyznaniowego” (od 2011 r. redaktorem naczelnym 

„Studiów”). Ks. Piotr Stanisz należał do grona osób, 

które przyczyniły się do powstania w 2008 r. Polskie-

go Towarzystwa Prawa Wyznaniowego jako organiza-

cji skupiającej większość polskich specjalistów prawa 

wolności sumienia i religii. Od początku pełni w nim 

funkcję wiceprezesa zarządu. Jest także członkiem 

wielu organizacji naukowych, polskim koresponden-

tem projektu EUREL (Religions in Europe) i człon-

kiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. 

Postanowieniem Prezydenta RP z  12  V 2014 r. 

Brązowy Krzyż Zasługi został nadany dr Marcie Or-

don, asystent w Katedrze Prawa Wyznaniowego. Od-

znaczona uzyskała doktorat na KUL w 2007 r., jest se-

kretarzem redakcji „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” 

oraz „Studiów z  Prawa Wyznaniowego”, członkiem 

założycielem i  sekretarzem zarządu Polskiego Towa-

rzystwa Prawa Wyznaniowego, współorganizatorem 

kilku znaczących konferencji z  zakresu problematy-

ki prawnowyznaniowej. Działalność naukowo-dydak-

tyczna, a w szczególności zaangażowanie w pracę or-

ganizacyjną na rzecz macierzystej Uczelni oraz całego 

środowiska polskich specjalistów prawa wyznaniowe-

go stały się uzasadnieniem nadania jej odznaczenia.

Krzyże Zasługi zostały wręczone 15  V 2014  r. 

przez dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych 

oraz Mniejszości Narodowych i  Etnicznych Mini-

sterstwa Administracji i  Cyfryzacji dra Józefa Ró-

żańskiego w  trakcie inauguracji XI Ogólnopolskiego 

Sympozjum Prawa Wyznaniowego, zorganizowanego 

w Lublinie przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyzna-

niowego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL, 

połączonego z dorocznym Zjazdem Katedr i Wykła-

dowców Prawa Wyznaniowego.

Dr Józef Różański podczas wręczania 
odznaczenia ks. drowi hab. Piotrowi 
Staniszowi, prof. KUL, i dr Marcie Ordon 
(fot. Piotr Rosiński) 
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fot. Wojciech Olkuśnik 
Biuro Prasowe Kancelaria Prezydenta RP

Postanowieniem z dnia 5 VI 2014 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał drowi hab. 
Marianowi Kozaczce tytuł 
profesora nauk humanistycznych. 
Uroczyste wręczenie nominacji 
profesorskiej odbyło się w Pałacu 
Prezydenckim 25 VI 2014 r. 

Marian Kozaczka studiował historię w  Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w  Rzeszowie, gdzie w  1984  r. 

podjął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Hi-

storii. W 1986 r. ukończył Studium Doskonalenia Pe-

dagogicznego. W  1988 r. na podstawie pracy Poło-

żenie ludności wiejskiej powiatu tarnowskiego w  latach 

1867-1939 uzyskał stopień naukowy doktora nauk 

humanistycznych na WSP w  Krakowie, a  w  1997  r. 

na podstawie rozprawy Gospodarka ordynacji rodowych 

w Polsce 1918-1939 Rada Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie 

nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego 

nauk humanistycznych.

W  latach 2008-2012 prof. M.  Kozaczka był dy-

rektorem Instytutu Ekonomii na Wydziale Zamiej-

scowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalo-

wej Woli, pełnił tam też funkcję kierownika Katedry 

Teorii i Polityki Ekonomicznej oraz prowadził zajęcia 

z historii gospodarczej Polski i świata, gospodarki re-

gionalnej, polityki gospodarczej, samorządu terytorial-

nego. Do połowy 2014 r. wypromował 1 doktora, 67 

magistrów historii, 79 magistrów ekonomii.

Główne zainteresowania naukowe skupił na kwe-

stiach gospodarczych XIX i  XX  w. oraz na gospo-

darce wielkiej własności ziemskiej w Polsce w okresie 

międzywojennym. Opublikował m.in. prace: Histo-

ria Polski 1945-1989. Wybór tekstów źródłowych (Prze-

myśl 2000), Poczet ordynatów zamoyskich (wydanie I, 

Warszawa 2002; wydanie II, Lublin 2004; wydanie 

III, Lublin 2009), Specjalne strefy ekonomiczne w Pol-

sce 1995-2007 (wydanie I, Lublin 2007; wydanie II, 

Stalowa Wola 2008), Ordynacja Zamojska 1919-1945 

(Lublin 2003), Gospodarka Polski w  latach 1989-2009 

(Lublin 2012). 

Jest członkiem Kolegium Naukowego i Rady Re-

dakcyjnej „Rocznika Naukowego Idõ. Ruch dla Kul-

tury”, członkiem Komitetu Redakcyjnego rocznika 

„Kresy Południowo-Wschodnie”, członkiem Rady 

Naukowej „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego”, wy-

dawanego przez WZPiNoG w Stalowej Woli.

Nominacje profesorskie

Dnia 30 VI 2014 r. dr hab. 
Artur Kuś, prof. KUL, odebrał 
z rąk Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego akt nominacji 
na profesora nauk prawnych.

Prof. A. Kuś w  1997  r. ukończył studia prawni-

cze na KUL (pracę magisterską napisał pod kierun-

kiem prof. Wandy Wójtowicz) i został tu zatrudniony 

na stanowisku asystenta w  Katedrze Prawa Admini-

stracyjnego i Nauki Administracji. W 2001 r. obronił 

rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. 

Mariana Zdyba. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy 

doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność: 

prawo administracyjne). W 2007 r. objął funkcję kie-

rownika Katedry Prawa Unii Europejskiej, a  2010 r. 

funkcję dyrektora Instytutu Europeistyki. Od 2008 r. 

zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. 

W  dotychczasowej pracy naukowej prof. Kusia 

można wyodrębnić kilka zasadniczych obszarów ba-

dawczych: prawo celne, prawo konstytucyjne, prawo 

handlu zagranicznego, prawo finansowe oraz prawo 

Unii Europejskiej. Jest autorem (współautorem) 20 

publikacji książkowych oraz autorem ponad 70 arty-

kułów naukowych i  innych opracowań, w  tym kilku 

fot. Wojciech Olkuśnik 
Biuro Prasowe Kancelaria Prezydenta RP
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W ostatnich miesiącach kilku pracowników naszej 

Uczelni otrzymało nominacje na stanowiska w presti-

żowych polskich i zagranicznych instytucjach. 

 � Bp pomocniczy diecezji lubelskiej dr hab. Artur 
Miziński, kierownik Katedry Kościelnego Pra-

wa Karnego (Wydział Prawa, Prawa Kościelne-

go i Administracji), podczas zebrania plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski 10 VI 2014 r. został 

wybrany na sekretarza generalnego KEP.

 � Bp pomocniczy diecezji pelplińskiej dr hab. Wie-
sław Śmigiel, prof. KUL, kierownik Katedry 

Teologii Pastoralnej Szczegółowej, został wybrany 

11 VI 2014 r. na członka Rady Stałej Konferencji 

Episkopatu Polski.

 � Ks. dr Piotr Pasterczyk, adiunkt w  Katedrze 

Historii Intelektualnej (Wydział Filozofii), został 

mianowany 1 VII 2014 r. przez papieża Franciszka 

konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury.

 � Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek,  ad-

iunkt w  Katedrze Postępowania Karnego, Prawa 

Karnego Wykonawczego i  Kryminalistyki (Wy-

dział Prawa, Prawa Kościelnego i  Administracji), 

została powołana do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka w Strasburgu na sędziego ad hoc.

 � Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, kierownik 

Katedry Historii Dogmatów (Wydział Teologii), 

23  IX 2014  r. został mianowany przez papieża 

Franciszka członkiem Międzynarodowej Komisji 

Teologicznej, działającej przy Kongregacji Nauki 

Wiary.

Funkcje w gremiach kościelnych i świeckich

wydań podręczników akademickich do prawa finan-

sowego i prawa Unii Europejskiej (również w  języku 

angielskim). 

Profesor był promotorem 4 rozpraw doktorskich, 

recenzentem w 21 przewodach doktorskich i 1 prze-

wodzie habilitacyjnym, promotorem ponad 300 prac 

magisterskich, dyplomowych i  licencjackich na róż-

nych kierunkach studiów (prawo, administracja, eu-

ropeistyka). W latach 2010-2013 pełnił funkcję prze-

wodniczącego Rady Programowej Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o  Integracji Europejskiej. Otrzy-

mał cztery nagrody zespołowe Rektora KUL oraz 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. Jest także re-

daktorem lub członkiem redakcji kilku ogólnopolskich 

pism naukowych, m.in. „The Review of Comparative 

Law”, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”.

Ponadto w  latach 1999-2009 pracował w  Trybu-

nale Konstytucyjnym, 2006-2007 był przewodniczą-

cym zespołu prawnego Rady Celno-Akcyzowej III 

kadencji przy Ministrze Finansów, 2009-2011 praco-

wał w Biurze Analiz Sejmowych jako główny specjali-

sta do spraw legislacji i 2011-2013 prowadził jako no-

tariusz indywidualną kancelarię notarialną w Lublinie

W XVII edycji Konkursu im. prof. Re-

migiusza Bierzanka na najlepszą pra-

cę licencjacką, magisterską lub doktorską 

dotyczącą międzynarodowego prawa hu-

manitarnego konfliktów zbrojnych lub te-

matyki czerwonokrzyskiej zwyciężyła Iry-

na Kozak, doktorantka na Wydziale Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji. Kon-

kurs jest organizowany przez Komisję ds. 

Upowszechniania Międzynarodowego Pra-

wa Humanitarnego, działającą przy Zarzą-

dzie Głównym PCK. Uroczyste wręczenie 

nagród odbyło się 23  V 2014  r. w  Domu 

Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury w Ra-

dziejowicach. Laureaci otrzymali dyplomy 

oraz nagrody ufundowane przez Minister-

stwo Spraw Zagranicznych i  Polski Czer-

wony Krzyż.

Nagrodzona praca magisterska Zbrodnia 

przeciwko ludzkości w orzecznictwie Między-

narodowego Trybunału Karnego dla byłej Ju-

gosławii została napisana pod kierunkiem 

dra Wojciecha Staszewskiego (Katedra Pra-

wa Międzynarodowego i  Amerykańskie-

go).  Dokonano w  niej analizy całościowej 

samego pojęcia „zbrodnia przeciwko ludz-

kości” i jego rozwoju, a także poszczególnych 

elementów definicji zbrodni przeciwko ludz-

kości zawartej w Statucie Międzynarodowe-

go Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. 

Podstawą dla przeprowadzenia tej analizy 

oraz sporządzenia odpowiednich wniosków 

była wykładnia poszczególnych elementów 

definicji zbrodni przeciwko ludzkości za-

warta w  orzecznictwie Trybunału. Stąd też 

przeanalizowano jego wyroki, w których po-

stawiono zarzut dokonania zbrodni przeciw-

ko ludzkości na terytorium byłej Jugosławii, 

pod kątem faktów i  okoliczności uznawa-

nych przez Trybunał za wypełnienie zna-

mion takich czynów, jak: zabójstwo, ekster-

minacja, niewolnictwo, deportacja, uwięzie-

nie, tortury, zgwałcenie, prześladowanie oraz 

inne czyny nieludzkie. Oprócz powyższych 

elementów actus  reus analizie poddano tak-

że elementy mens rea (zamiar, świadomość 

szkodliwości działania), które w  międzyna-

rodowym prawie karnym są bezpośrednio 

związane z tzw. elementami chapeau, tworzą-

cymi kontekst dokonywanej zbrodni. 

Nagroda za pracę magisterską

Nagrodę wręczają (od lewej) dr Marcin Marcinko oraz 
prof. dr hab. Andrzej Makowski (fot. ze zbiorów PCK)
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Szczepienie roślin jest metodą stosowaną w rolnic-

twie od dawna. Polega na przeniesieniu odciętego 

z  jednej odmiany odcinka młodego pędu na odpo-

wiednio przycięty pęd innej zakorzenionej odmiany. 

Na przykład, gałąź odmiany o wartościowych owocach 

można zaszczepić na zakorzenionym pędzie odmia-

ny mającej odporność na infekcje korzeni. Na styku 

szczepionych odmian tkanki obu roślin zrastają się 

i taki hybrydowy organizm, posiadający już obie istot-

ne cechy (atrakcyjne owoce i odporny system korze-

niowy), funkcjonuje jako całość. Do tej pory uważano, 

że w miejscu zrastania się dwóch szczepionych roślin 

nie dochodzi między nimi do wymiany informacji ge-

netycznej. Jednak najnowsze badania międzynarodo-

wego zespołu naukowców, w którego skład wchodzę, 

wykazują, że taka wymiana istotnie ma miejsce. Wy-

niki naszych wspólnych badań ukazały się w czerwco-

wym numerze prestiżowego czasopisma naukowego 

„Nature”*.

Niesamowite jest to, że, jak wykazały nasze bada-

nia, u  tytoniu, w miejscu zrastania się tkanek dwóch 

szczepionych gatunków, dochodzi do spontanicznego 

transferu nie pojedynczych genów, ale całego jądro-

wego DNA, czyli wszystkich chromosomów z komó-

rek somatycznych jednej rośliny do drugiej. Powstały 

w  ten sposób nowy typ komórek somatycznych ma 

pełną informację genetyczną obu gatunków, tzn. sumę 

ich chromosomów. Co więcej, okazuje się, że z takich 

komórek można uzyskać mieszańca międzygatunko-

wego, który jest nowym gatunkiem, a zatem powsta-

łym z  pominięciem drogi płciowej. Tak więc to, co 

przyroda czasami uzyskuje, posługując się rozmnaża-

niem płciowym**, można było uzyskać na drodze bez-

płciowej poprzez zabieg szczepienia. 

W badaniach tych, kierowanych przez prof. Ralpha 

Bocka z Instytutu Fizjologii Molekularnej Roślin Ma-

xa Plancka w Poczdamie-Golm, poddano szczepieniu 

dwa gatunki tytoniu, które są genetycznie odległe na 

tyle, że w naturze nie krzyżują się ze sobą. Z miejsca 

zrośnięcia tkanek obu roślin wyselekcjonowano ko-

mórki posiadające sumę informacji genetycznej obu 

gatunków, a następnie uzyskano z nich mieszańcowy 

gatunek tytoniu o cechach wspólnych dla obu szcze-

pionych gatunków. 

Jak się okazuje, sukces ten może mieć zastosowanie 

w rolnictwie. Wskazuje bowiem na szczepienie roślin 

jako potencjalne narzędzie do uzyskiwania nowych 

gatunków/odmian. Może się okazać, że wykorzysta-

nie do tego metody szczepienia będzie na szerszą ska-

lę łatwiejsze i  tańsze niż stosowanie innych technik. 

Niezbędne więc będzie wykorzystanie tego narzędzia 

także dla innych gatunków roślin.

Opisane badania mogą też rzucić nowe światło na 

ewolucję roślin. Tego typu poziomy transfer informacji 

genetycznej może bowiem zachodzić również natural-

nie, w przyrodzie, a więc nie tylko podczas szczepienia. 

Rośliny różnych gatunków, rosnąc blisko siebie i sty-

kając się, zrastają się miejscowo. W  miejscu takiego 

roślinnego „pocałunku” może również dochodzić do 

przeniesienia materiału genetycznego. Jeśli w takiej sy-

tuacji, ze styku zrastających się tkanek dwóch różnych 

gatunków, wyrośnie nowy pęd, może on posiadać sumę 

chromosomów obu gatunków i dać początek nowemu, 

mieszańcowemu gatunkowi. To rzucałoby nowe świa-

tło na rolę poziomego transferu genów w powstawa-

niu gatunków u roślin. Potrzebne będą jednak dalsze 

badania, które sprawdzą tę hipotezę.

* I. Fuentes, S. Stegemann, H. Golczyk, D. Karcher, R. Bock. 2014. 
Horizontal genome transfer as an asexual path to the formation of new 
species. Nature. DOI:  10.1038/nature13291.

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/natu-
re13291.html

** Osobnik rozmnażający się płciowo ma dwa zestawy chromo-
somów, które otrzymuje po obu rodzicach (jeden od osobnika 
ojcowskiego, drugi od matczynego). Te dwa zestawy muszą w jego 
organizmie do siebie „pasować”, żeby mógł wytwarzać prawidłowe 
komórki płciowe (komórki jajowe i  plemniki). A  mogą „pasować” 
wtedy, gdy są genetycznie identyczne lub bardzo podobne, co 
ma miejsce, gdy rodzice reprezentują ten sam gatunek. Wtedy 
do każdej komórki płciowej przechodzi regularnie jeden zestaw. 
Podczas zapłodnienia (fuzji komórki jajowej osobnika mateczne-
go z  komórką plemnikową osobnika ojcowskiego) liczba zesta-
wów chromosomowych (i  chromosomów) się odtwarza. Jednak 
u  mieszańca, który powstał ze  skrzyżowania dwóch genetycznie 
odmiennych gatunków roślin, oba rodzicielskie zestawy chromo-
somów zwykle do siebie „nie pasują”, co powoduje, że mieszaniec 
taki nie jest w stanie wytwarzać wartościowych gamet. Będąc nie-
płodnym, nie może być nowym gatunkiem. Przyroda jednak cza-
sem stosuje „sztuczkę”, zwaną allopoliploidyzacją, która polega na 
tym, że podczas zapłodnienia lub tuż po nim oba chromosomowe 
zestawy rodzicielskie ulegają w zygocie podwojeniu. W takiej sy-
tuacji każdy z nich ma swego genetycznie identycznego partnera, 
do którego idealnie „pasuje”. Tworzenie wartościowych komórek 
płciowych jest wówczas możliwe. Allopoliploidyzacja zapewnia 
więc powstawanie płodnych mieszańców międzygatunkowych, 
mających sumę chromosomów gatunków rodzicielskich i  będą-
cych nowymi gatunkami. Omawiane badania wykazały więc, że 
gatunek allopoliploidalny można uzyskać na drodze bezpłciowej 
poprzez zabieg szczepienia. 

Przełomowe odkrycie międzynarodowego zespołu naukowców

Międzygatunkowy poziomy 
transfer informacji 
genetycznej u tytoniu
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dr Hieronim Golczyk
adiunkt w Katedrze 
Biologii Molekularnej
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W  dniach 3-4  VI 2014  r. Katedra Psychologii 

Społecznej i  Psychologii Religii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Insty-

tutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Insty-

tutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz Polskim Towarzystwem Psychologii Religii i Du-

chowości przy współpracy z  Towarzystwem Nauko-

wym KUL zorganizowały II Międzynarodową Konfe-

rencję Psychologii Religii i Duchowości. Pierwsza taka 

konferencja odbyła się w kwietniu 2012 r. na Wydziale 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podjęto 

wówczas, ważną dla psychologów religii i  psycholo-

gów duchowości, decyzję o utworzeniu Polskiego To-

warzystwa Psychologii Religii i Duchowości. Tak więc 

konferencja na KUL została zorganizowana w ramach 

I Zjazdu PTPRiD. Patronatem honorowym objęli ją: 

Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, Rektor 

KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz marszałek 

województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

Na KUL spotkali się naukowcy z różnych ośrodków 

z Polski i zagranicy (Belgii, Turcji, Ukrainy), reprezen-

tujący różne dyscypliny, nie tylko psychologię (peda-

godzy, filozofowie, teologowie, religioznawcy, kultu-

roznawcy). Celem lubelskiego spotkania naukowców 

zajmujących się psychologią religii oraz psychologią 

duchowości było zaprezentowanie najnowszych po-

dejść teoretycznych, przedstawienie nowych narzędzi 

pomiaru oraz wyników badań w  różnych aspektach 

tych dyscyplin, m.in. metodologicznym, rozwojowym, 

społecznym, klinicznym.

Organizatorzy uznali, wzorem podobnych zjazdów, 

że należy nadać temu sympozjum jak najszerszą for-

mułę. Łącznie zaprezentowano około 100 referatów 

i  plakatów, podzielonych na 15 sesji tematycznych. 

Jednym z  częściej poruszanych problemów było za-

gadnienie tożsamości religijnej oraz jej kształtowa-

nie się w  zsekularyzowanym świecie. Stawiano pyta-

nia i poszukiwano odpowiedzi, jak we współczesnym 

świecie, uwikłanym w  ponowoczesną kulturę, może 

odnaleźć się człowiek ze swoim indywidualistycznym 

myśleniem i najgłębszymi potrzebami. Przedstawiciele 

Katedry Psychologii Społecznej i  Psychologii Religii 

KUL zaprezentowali nową na gruncie polskim tema-

tykę zmagań religijnych człowieka oraz religijności ja-

ko źródła pocieszenia. Zaprezentowali podstawy teo-

retyczne tego zagadnienia, możliwości pomiaru oraz 

wyniki badań.

Wystąpienia wielu referentów ujawniły, że badacze 

zainteresowani są rozwojowymi aspektami religijności 

i  duchowości człowieka. Prezentowane badania do-

tyczyły religijności młodzieży gimnazjalnej, licealnej, 

adolescentów i  wczesnej dorosłości. Psychologowie 

o  nastawieniu klinicznym referowali swoje przemy-

ślenia i wyniki badań dotyczące psychopatologicznych 

aspektów religijności oraz psychoterapii i poradnictwa 

w tym zakresie.

Gośćmi specjalnymi zjazdu byli Dirk Hutsebaut, 

emerytowany profesor z Uniwersytetu Katolickiego 

w  Leuven (Belgia), oraz prof. Czesław Walesa, by-

ły kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej KUL. 

Prof. Hutsebaut mówił o  swoich dwudziestoletnich 

badaniach nad postawami religijnymi oraz stylami my-

ślenia religijnego w kontekście sekularyzacji. Wskazy-

wał na różnorodność przeżyć religijnych w  różnych 

kulturach, dochodząc do wniosku, że uprawianie psy-

chologii religii ponadkonfesyjnej (bez uwzględniania 

wyznań) jest mało owocne. Prof. Walesa nawiązał do 

swojej koncepcji parametrów religijności (świado-

mość religijna, uczucia religijne, decyzje religijne, więź 

ze wspólnotą osób wierzących, praktyki religijne, mo-

ralność religijna, doświadczenia religijne i  formy wy-

znania wiary) i przedstawił je w koncepcji psychologii 

rozwoju człowieka

Dokonując ogólnej oceny zjazdu należałoby zauwa-

żyć, że wzbudził on duże zainteresowanie naukow-

ców z  różnych ośrodków. Można powiedzieć, że re-

prezentowane były wszystkie liczące się uniwersytety 

i  szkoły wyższe w  Polsce. Prezentowane wystąpienia 

należałoby ocenić jako bardzo zróżnicowane zarówno 

pod względem merytorycznym, jak i  metodologicz-

nym, co wynika m.in. z  tego, że psychologia religii 

przez długi czas była niedoceniana (zaniedbywana) 

na polskich uczelniach. W  Polsce istnieją aktualnie 

tylko trzy Katedry Psychologii Religii – w  Lublinie, 

Krakowie i Warszawie, a ich kierownicy wywodzą się 

z Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii 

KUL. Obecnie odnotowuje się, że wielu psychologów, 

również tych rozpoczynających karierę naukową, zain-

teresowało się psychologią religii i psychologią ducho-

wości. Jest to aspekt psychologii bardzo dynamicznie 

rozwijający się w Polsce, w przeciwieństwie do innych 

krajów europejskich, co kilkakrotnie i  bardzo mocno 

podkreślił prof. Hutsebaut. W tym kontekście można 

oczekiwać, że planowane co dwa lata zjazdy PTPRiD 

i prowadzony podczas nich dyskurs przyczynią się do 

jeszcze większego zainteresowania tą dyscypliną psy-

chologiczną, a zarazem podnoszenia jej poziomu me-

rytorycznego i metodologicznego. 

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Reli-

gii i Duchowości i związane z nim sympozjum zapla-

nowano za dwa lata na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie. 

dr hab. Jacek Śliwak, 
prof. KUL

kierownik Katedry 
Psychologii Społecznej 

i Psychologii Religii 

II Międzynarodowa Konferencji Psychologii Religii i Duchowości 
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości

O religijności i duchowości
człowieka we współczesnym 
świecie
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W dniach 5-9 maja na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II odbył się XXIV Ty-

dzień Ekonomiczny, zorganizowany przez Koło Na-

ukowe Studentów Ekonomii KUL. Motywem prze-

wodnim tego wydarzenia były problemy gospodarki 

elektronicznej zawarte w  formule „Kto nie ryzykuje, 

ten nie zyskuje – postaw na e-biznes”. Należy podkre-

ślić, że takie ujęcie tematu wskazuje jednocześnie, że 

szczególnie działalność gospodarcza wiąże się zawsze 

z określonymi warunkami ryzyka.

Gospodarka elektroniczna jest stanem współcze-

snej ekonomii stosującej różne narzędzia elektronicz-

ne, praktycznie w każdym aspekcie jej funkcjonowa-

nia. Efektywne wykorzystywanie technologii informa-

tycznych zwiększa konkurencyjność i  innowacyjność 

tej gospodarki. Współczesna gospodarka to także eko-

nomiści, którzy potrafią skutecznie wykorzystywać te 

technologie informatyczne. Studenci ekonomii KUL, 

mimo że bezpośrednio nie studiują na takim kierun-

ku, to posiadają stosowny zakres wiedzy i umiejętności 

z zakresu reguł współczesnej gospodarki wspomaganej 

technologiami informatycznymi.

Doceniając wagę e-biznesu jako potencjalnej przy-

szłej zawodowej drogi życiowej, studenci z  KNSE 

w  ramach XXIV Tygodnia Ekonomicznego zorgani-

zowali wiele interesujących sesji naukowych i warsz-

tatów na ten temat. Pierwsza sesja „Z e-bankowością 

na ty” dotyczyła elektronicznych usług i  produktów 

bankowych niezbędnych w  prowadzeniu e-biznesu 

oraz problemów zabezpieczeń bankowości elektro-

nicznej. Wiedzą w tym zakresie podzielili się Krzysz-

tof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Pol-

skich oraz Ilona Skibińska-Fabrowska – dyrektor Od-

działu Okręgowego NBP w Lublinie. Przedstawiciele 

Bankowej Regionalnej Izby Rozliczeniowej omówi-

li problemy związane z  systemami elektronicznych 

rozliczeń, upowszechnieniem podpisu elektroniczne-

go i  faktury elektronicznej. Interesujące wykłady za-

prezentowali: dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL, 

na temat polityki pieniężnej, dr Judyta Przyłuska-

-Schmitt o  bitcoinie jako wirtualnej walucie XXI w. 

oraz dr Piotr Bolibok na temat potencjału i perspek-

tyw rozwoju bankowości mobilnej.

Druga sesja plenarna dotyczyła głównego tema-

tu XXIV Tygodnia Ekonomicznego, czyli warunków 

zakładania i  prowadzenia e-biznesu. Leszek Czech 

– zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Ze-

wnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści – mówił o działalności PARP w zakresie promocji, 

działalności edukacyjnej i  wspomagania rozwoju tej 

formy działalności gospodarczej. Konkluzją wystąpie-

nia było stwierdzenie, że w  zakresie e-biznesu ist-

nieje deficyt kreatywnych pomysłów, a  nie środków 

finansowych. Mirosław Frąk – wicedyrektor Izby 

Skarbowej w Lublinie i Marta Szpakowska – rzecznik 

prasowy Izby prezentowali możliwości elektroniczne-

go rozliczania zobowiązań wynikających z  ordynacji 

podatkowej. Zdaniem Kamila Cebulskiego – praktyka 

biznesu internetowego, prowadzącego różną działal-

ność w wielu krajach, a także twórcy uczelni edukacji 

przedsiębiorczości – Polska na tle innych krajów nie 

jest dobrym państwem do prowadzenia biznesu. Wy-

nika to po części z niekorzystnych dla przedsiębiorcy 

rozwiązań prawnych, ale także mało przyjaznych nie-

mal wszystkich urzędów. Tomasz Fulara – prezes Za-

rządu MPK Lublin prezentował dostosowywanie się 

przedsiębiorstwa do współczesnych możliwości elek-

tronicznych wewnątrz firmy i elektronicznego systemu 

opłat dla pasażerów. 

Zapraszając specjalistów parających się różnymi 

aspektami e-biznesu, studenci chcieli wzbogacać swo-

ją wiedzę w  tym zakresie. Ważne jest także to, że 

przyjmują takie postawy społeczne, które umożliwiają 

im być w centrum wydarzeń współczesnej gospodar-

ki elektronicznej. To właśnie takie kompetencje spo-

łeczne są wysoce cenione i  oczekiwane przez praco-

dawców. Studenci mieli możliwość realizacji projektu 

XXIV Tygodnia Ekonomicznego dzięki wielu spon-

sorom, a w szczególności Narodowemu Bankowi Pol-

skiemu, który przy akceptacji Oddziału Okręgowego 

NBP w  Lublinie wspiera dofinansowanie projektów 

z zakresu edukacji ekonomicznej.

Organizując XXIV Tydzień Ekonomiczny, studenci 

musieli wykazać się przedsiębiorczością i kreatywno-

ścią. Przygotowania wymagają bowiem wielu umie-

jętności organizacyjnych, negocjacyjnych, komunikacji 

społecznej czy współpracy w grupie. W działaniu tym 

– co oczywiste – w sposób praktyczny musieli też wie-

le razy wykorzystywać technologie informacyjne. Ale 

– zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia – trzeba 

było zaryzykować, aby zyskać. Dziękuję więc człon-

kom zarządu oraz wszystkim aktywnym członkom 

KNSE na Wydziale Nauk Społecznych i  zapraszam 

innych studentów do angażowania się w  taką formę 

aktywności naukowej. Oczywiście studenci z  KNSE 

nie odnieśliby sukcesu naukowego i  organizacyjnego 

bez udziału wyśmienitych panelistów, którzy przy-

jęli nasze zaproszenie. Dziękujemy im za uświetnie-

nie swoją obecnością XXIV Tygodnia Ekonomiczne-

go. Dziękuję także prorektorowi dr hab. Krzysztofowi 

Nareckiemu, prof. KUL, i dziekanowi WNS ks. dr hab. 

Stanisławowi Felowi, prof. KUL, za docenienie tej for-

my aktywności studentów, a  prof. drowi hab. Maria-

nowi Żukowskiemu za podjęcie się trudu moderatora 

sesji plenarnych.

XXIV Tydzień Ekonomiczny 

Nowy model 
prowadzenia biznesu

dr Henryk Ponikowski
starszy wykładowca 
w Katedrze Zastosowań 
Matematyki

kurator KNSE 
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„Jaki rozwój Polski?” – pod takim tytułem od-

był się V Chrześcijański Tydzień Społeczny 

(CHTS) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ja-

na Pawła II w dniach 8-10 V 2014 r. Patronat hono-

rowy objął nad nim Wielki Kanclerz KUL abp Sta-

nisław Budzik. Wydarzenie zostało zorganizowane 

przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy 

Staw oraz Wydział Nauk Społecznych KUL. Komitet 

organizacyjny współtworzyły stowarzyszenia, funda-

cje, związki zawodowe, ruchy, inicjatywy, dla których 

los Polski oraz jej obywateli stanowi istotny aspekt 

codziennej aktywności, m.in. NSZZ „Solidarność” Re-

gion Środkowo wschodni, Centrum Informacji Oby-

watelskiej, Instytut Paderewskiego, Związek Dużych 

Rodzin „Trzy Plus”. 

Idea, która przyświeca organizacji Chrześcijańskich 

Tygodni Społecznych, dotyczy możliwości wypraco-

wania przez środowiska chrześcijańsko-społeczne 

wspólnych stanowisk w  duchu nauczania społeczne-

go Kościoła wobec aktualnych zjawisk społecznych. 

Dzięki spotkaniom możliwa jest merytoryczna wy-

miana opinii, poglądów, refleksji w gronie profesorów, 

redaktorów, prezesów oraz osób, które aktywnie dzia-

łają w swoich środowiskach na rzecz dobra wspólnego. 

Wydarzenie to nawiązuje do polskich tradycji między-

wojennych, niemieckich Katolikentagów oraz Francu-

skich Tygodni Społecznych.

Dotychczasowe Chrześcijańskie Tygodnie Spo-

łeczne odbywały się pod hasłami: „Wspólnotowość 

drogą rozwoju Polski” (2008 r.), „Solidarność dla przy-

szłości” (2009  r.), „Niezależny i  samorządny naród. 

Polskie społeczeństwo 30 lat po powstaniu Solidar-

ności” (2010 r.), „O godność człowieka i ład społeczny 

w Polsce i Europie” (2013 r.). Hasłem przewodnim te-

gorocznych spotkań było pytanie o to, jakiego rozwoju 

Polski oczekujemy. 

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga złożo-

nych interdyscyplinarnych analiz uwzględniających 

różne płaszczyzny życia. Dlatego zaproszeni goście 

(znane osobistości życia religijnego, politycznego, spo-

łecznego, naukowcy i dziennikarze) żywo dyskutowali 

podczas sześciu paneli tematycznych: „Jan Paweł  II 

– jakiej Polski pragnął?”, „Silne państwo koniecz-

nym podmiotem strategii rozwojowej”, „25 lat pol-

skich przemian po 1989 r. – próba bilansu”, „Rodzina 

w kulturze, w polityce społecznej i gospodarczej Pol-

ski”, „Prawo do rozwoju społecznego i gospodarczego 

w Polsce”, „Spółdzielczość i ekonomia społeczna – wy-

zwania dla budowy solidarności w Polsce”.

V CHTS został oficjalnie otworzony przez  bpa 

lubelskiego Józefa Wróbla, prof. dra hab. Andrzeja 

Derdziuka  OFMCap – Prorektora KUL ds. Nauki 

i  Rozwoju, ks. dra hab. Stanisława Fela, prof. KUL 

– dziekana Wydziału Nauk Społecznych, Mariana 

Króla – przewodniczącego Zarządu Regionu Środko-

wowschodniego NSZZ „Solidarność”  oraz  Tomasza 

Różniaka – prezesa Europejskiego Domu Spotkań 

– Fundacji Nowy Staw. Bp  J.  Wróbel zaakcentował 

potrzebę organizacji tego typu spotkań, gdyż wciąż 

widoczne są m.in. duże dysproporcje społeczno-eko-

nomiczne pomiędzy regionami Polski, czemu należy 

skutecznie zaradzić. Dziekan WNS KUL wyjaśnił, 

że tematyka tegorocznych spotkań wynika z rocznicy 

25-lecia upadku komunizmu i odzyskania przez Pol-

skę wolności. Podkreślił również, że myśląc o  przy-

szłości naszego kraju, nie można bagatelizować kon-

sekwencji wynikających z kryzysu demograficznego. 

Wykłady inauguracyjne zostały wygłoszone przez 

abpa Henryka Hosera („Rodzina dziedzictwem 

i przyszłością narodu”) oraz prof. nadzw. dr hab. Ka-

zimierza Koraba – rektora Wyższej Szkoły Zarządza-

nia i  Przedsiębiorczości im.  B.  Jańskiego w  Łomży 

(„Jaki rozwój Polski dziś i w najbliższej przyszłości?”). 

W  wykładach, seminariach i  dyskusjach panelowych 

wzięło udział wielu gości, m.in. prof. dr  Markus Vogt 

(Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w  Monachium), 

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz (Uniwersytet War-

szawski), prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis (Uniwersytet 

Warszawski), dr hab. Andrzej Zybała (Collegium Ci-

vitas), o. prof. dr hab. Leon Dyczewski (KUL), prof. dr 

hab. Piotr Gliński (Polska Akademia Nauk), dr Ceza-

ry Mech (były wiceminister finansów RP), dr Tomasz 

Terlikowski (redaktor naczelny Fronda.pl), Piotr Go-

ciek (redaktor „Do Rzeczy”), dr Jacek Sobczak (czło-

nek Zarządu Województwa Lubelskiego), Alfred Do-

magalski (prezes Krajowej Izby Spółdzielczości).

Podsumowując V Chrześcijański Tydzień Społecz-

ny, należy podkreślić, iż zaproszeni goście wymieni-

li wiele propozycji zmian w  Polsce, aby sytuacja jej 

mieszkańców uległa poprawie. Wskazali m.in., że li-

derzy chrześcijańscy powinni aktywnie współpraco-

wać na rzecz dobra wspólnego; planując zmiany, na-

leży uwzględniać stan środowiska naturalnego; trze-

ba uniezależnić się od importu kapitału, zahamować 

nierównomierną dystrybucję dochodu narodowego, 

ograniczyć bezrobocie, emigrację oraz zainwestować 

w  innowacyjną gospodarkę; należy konsekwentnie 

realizować politykę sektorową w  różnych branżach, 

wspierać budowę i  rozwój przedsiębiorstw społecz-

nych, powinno się wieloaspektowo, ale w duchu zasady 

subsydiarności wspomagać rodzinę, co m.in. ograniczy 

kryzys demograficzny. Uczestnicy obrad przestrzega-

li też przed konsumpcjonizmem oraz relatywizmem 

moralnym. Wszyscy podkreślali, że zmiany społeczne, 

gospodarcze i polityczne nie powinny przede wszyst-

kim naruszać godności osoby ludzkiej!

V Chrześcijański Tydzień Społeczny

Na temat wspólnej 
wizji Polski 
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ks. dr Marek Jeziorański
asystent w Katedrze 
Pedagogiki Ogólnej

Korzystając z  zaproszenia prof. Bernda Kollecka 

(Alice Salomon Hochschule Berlin), w  dniach 

18-25 V 2014 r. grupa dziesięciu studentów Instytu-

tu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go Jana Pawła II uczestniczyła w międzynarodowym 

spotkaniu w Berlinie. Wizyta stanowiła pierwszy etap 

realizacji niemiecko-francusko-polskiego projektu 

„Trinational”, poświęconego zagadnieniom pomocy 

osobom zagrożonym marginalizacją i  wykluczeniem 

społecznym. Kolejne spotkania odbędą się we Francji 

(wrzesień 2014 r.) i Polsce (marzec 2015 r.).

Współpraca Instytutu Pedagogiki KUL z  Ali-

ce Salomon Hochschule sięga 2006  r. Wtedy to po 

raz pierwszy obie uczelnie uczestniczyły w  projek-

cie badawczym PROCORA, realizowanym w ramach 

programu „Leonardo da Vinci”. Partnerami obecnego 

projektu są trzy uczelnie wyższe: z  Niemiec, Fran-

cji i  Polski. Pomysłodawcą jest prof.  B.  Kolleck, re-

prezentujący partnera niemieckiego (ASH Berlin). 

Ze strony francuskiej uczestniczą studenci Institut du 

Travail Social de la Région Auvergne w  Clermont-

-Ferrand, pod opieką dra Regisa Pierreta oraz dra Ste-

phane’a  Ponceleta, a  ze  strony Instytutu Pedagogiki 

KUL – studenci studiów licencjackich, magisterskich 

oraz doktoranckich: Oksana Duchak, Ilona Gumiń-

ska, Anna Jastrzemska, Agnieszka Krawczyk, Anna 

Kwas, Ewelina Lis, Natalia Osińska, Anna Procho-

wicz, Małgorzata Sałek, Magda Sierocińska, Konrad 

Sawicki, koordynatorami zaś są dr Piotr Magier oraz 

ks. dr Marek Jeziorański. Projekt finansowany jest 

przez Polsko -Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz 

FrancuskoNiemiecką Współpracę Młodzieży. Temat 

każdego ze spotkań skupia się na wybranym aspekcie 

głównej problematyki projektu: w  Niemczech brzmi 

on „Effizientes Management in sozialen Organisa-

tionen” (Efektywne zarządzanie organizacjami socjal-

nymi), we Francji – „La précarité des jeunes issus de 

l’immigration” (Młodzież zagrożona pochodząca z ro-

dzin imigrantów), a w Polsce – „Organizacje pomocy 

młodzieży zagrożonej”.

W  trakcie pobytu w  Berlinie zrealizowany został 

cykl seminariów i  wykładów, prowadzonych m.in. 

przez prof. Bernda Kollecka, prof. Jürgena Nowaka, 

prof. Hansa -Dietera Bamberga, opisujących specyfikę 

funkcjonowania instytucji pomocy socjalnej w Niem-

czech, problemy rodzin w  sytuacji zagrożenia ubó-

stwem i marginalizacją, historyczne i teoretyczne pod-

stawy pracy socjalnej. Wykłady uzupełnił cykl wizyt 

w  instytucjach wsparcia społecznego: Kids&Co., Ju-

gendzirkus Cabuwazi, ośrodkach „Arche” i  „Creso”. 

Pobyt w Berlinie został zakończony wizytą w Alice Sa-

lomon Hochschule Berlin, połączoną ze  spotkaniem 

z władzami tej uczelni – rektorem, prorektorem oraz 

dyrektorem ds. współpracy międzynarodowej.

Dodatkowym celem spotkań trójnarodowych jest 

wzajemna integracja studentów, realizowana nie tylko 

przez udział w seminariach i hospitacjach, ale przede 

wszystkim przez wspólny pobyt, dzielenie obowiąz-

ków, spędzanie czasu wolnego. Prowadzone są zaję-

cia służące poznaniu kultury: historii, języka, muzy-

ki, kuchni, obyczajów każdego z krajów partnerskich. 

Elementem nadającym projektowi walor atrakcyjno-

ści jest możliwość poznania miejscowości, w których 

odbywają się spotkania. W  trakcie pobytu w  Berli-

nie uczestnicy podziwiali m.in. zabytki Wyspy Muze-

ów, Bramę Brandenburską, Alexanderplatz, Unter den 

Linden, Mur Berliński, Berliner Dom, Köpenick. Po-

nadto przygotowali spotkanie przy grillu oraz uczest-

niczyli w spływie kajakowym Sprewą.

Projekt „Trinational” umożliwia realizację szeregu 

celów poznawczych, niezbędnych dla formacji współ-

czesnych pedagogów, zwłaszcza w  kontekście dyna-

micznych przemian kulturowo-społecznych, którym 

podlega także Polska. Daje on nadzieję na rozwój 

wzajemnej współpracy uniwersyteckiej, zarówno na 

poziomie wymiany studentów oraz pracowników na-

ukowych, jak i  w  zakresie wspólnych projektów ba-

dawczych. Obecnie pracownicy Instytutu Pedagogiki 

oraz Alice Salomon Hochschule prowadzą zajęcia dy-

daktyczne w  ramach wymiany pracowników nauko-

wych programu Erasmus (dr hab. Ewa Domagała-

- Zyśk oraz prof. Georgine Kali). W  przyszłym roku 

akademickim planowane są dalsze wizyty pracowni-

ków obu uczelni. Mamy nadzieję, że efektem projek-

tu będzie szersze zainteresowanie ofertą studiów na 

uczelniach partnerskich oraz rozwój wiedzy i kompe-

tencji pedagogicznych.

Udział Instytutu Pedagogiki KUL w projekcie „Trinational”

Dzielić się wzajemnymi 
doświadczeniami

dr Piotr Magier
adiunkt w Katedrze 
Pedagogiki Ogólnej

Uczestnicy projektu z Polski, 
Niemiec i Francji przed Wydziałem 
Prawa Uniwersytetu Humboldta 
(fot. Piotr Magier)
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Od 15 lat funkcjonuje na KUL kierunek architek-

tura krajobrazu. W  tym czasie został wypraco-

wany ciekawy i wielopłaszczyznowy program studiów, 

obejmujący zarówno zajęcia teoretyczne, jak i  prak-

tyczne. Dzięki niemu mury naszej Uczelni opuszcza-

ją studenci, którzy nie tylko mają wiedzę o  funkcjo-

nowaniu i  planowaniu krajobrazu, ale również prak-

tyczne umiejętności realizacji obiektów architektury 

krajobrazu w  przestrzeni. Oprócz obowiązkowych 

ćwiczeń przygotowujących do pracy w zawodzie stu-

denci uczestniczą w  fakultatywnych zajęciach warsz-

tatowych. Jednym z nich jest przedmiot: efemeryczne 

formy architektury krajobrazu.

Projektowanie przestrzeni polega na umiejętności 

obserwacji, odczytywania jej charakteru i  wskazywa-

nia adekwatnych dla niej rozwiązań. Jednym ze  spo-

sobów rozpoznawania przestrzeni mogą być efeme-

ryczne, nietrwałe realizacje artystyczne. Pozwalają one 

na bardziej odważną ingerencję w  przestrzeń i  wej-

ście w  dialog z  jej użytkownikami. Jednocześnie ich 

nietrwały charakter nie powoduje powstawania kon-

fliktów przestrzennych. Są więc narzędziem badania 

krajobrazu oraz testowania możliwego, nowego zago-

spodarowania. Stają się także pretekstem do dialogu 

z użytkownikami. Gdyby chcieć zaklasyfikować te re-

alizacje, znalazłyby się one pomiędzy architekturą kra-

jobrazu, instalacją artystyczną i  land artem. Zlecenia 

tego typu coraz częściej można także spotkać w pracy 

zawodowej architekta krajobrazu.

Od ponad dziesięciu lat studenci architektury kra-

jobrazu KUL realizują raz lub kilka razy w roku jed-

nodniowe działania artystyczne o charakterze efeme-

rycznym w  przestrzeniach publicznych Lublina. Ich 

realizacja poprzedzona jest obserwacjami przestrzeni 

i wywiadami z użytkownikami oraz uzyskaniem sto-

sownych pozwoleń, jeśli są one konieczne. Projekty 

artystycznych działań podlegają także konsultacjom 

z ekspertami, korektom oraz dokładnemu planowaniu 

przebiegu realizacji. Zazwyczaj czas trwania obiek-

tów to jeden dzień, po którym są one demontowane. 

Całość działania pozwala na naukę wejścia w  realną 

przestrzeń z  odpowiedzialnością za swoją realizację. 

Taka jednorazowa interwencja może także dostarczyć 

wniosków dla przyszłego, docelowego projektowania 

przestrzeni. Niebagatelny jest także wpływ zajęć na 

umiejętność odważnego twórczego myślenia, formu-

łowania komunikatu artystycznego, doboru środków, 

a  następnie wpisania go w  krajobraz z  uwzględnie-

niem kontekstu i ograniczeń, które zawsze występują 

w przestrzeni publicznej.

Zajęcia stopniowo ewoluują. Ich początek wiąże 

się z przedmiotem: malarstwo i rzeźba, prowadzonym 

przez dra hab. Sławomira Marca, prof. KUL, oraz 

ze spontanicznymi akcjami Koła Naukowego Studen-

tów Architektury Krajobrazu KUL. Później nosiły one 

nazwę „mikrodziałania artystyczne”, ponieważ ich ska-

la często była swoistą akupunkturą miasta. Ich odszu-

kanie wymagało wysiłku lub też polegało na przypad-

kowym odkryciu, zaskoczeniu. Od dwóch lat w  ra-

mach przedmiotu: efemeryczne formy architektury 

krajobrazu działania te prowadzone są we współpracy 

z  Wydziałem Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu 

Miasta Lublin. Pozwoliło to rozwinąć program oraz 

powiązać go z działaniami miasta. Realizacje mają te-

raz nieco szerszą skalę, nie tracą jednak swojego jed-

nodniowego charakteru. Zmienia się także ich lokali-

zacja, ale zawsze jest to przestrzeń publiczna miasta. 

Od dwóch lat w  działaniach biorą także udział stu-

denci gospodarki przestrzennej KUL. Pomimo krót-

kotrwałego charakteru oraz małej skali na trwałe wro-

sły w pejzaż wydarzeń w Lublinie. W czerwcu 2014 r. 

odbyły się one pod hasłem „Efemeryczna przestrzeń 

miasta”.

Efemeryczna architektura krajobrazu będzie z pew-

nością ewoluować. Planujemy zmiany miejsc i  form 

działań. Dostępne są także nowe materiały i  techno-

logie, pozwalające na różne rodzaje ekspresji. Jednak 

zasadnicze elementy przedmiotu takie, jak: zakotwi-

czenie w  lokalnym kontekście, dialog z  użytkowni-

kiem oraz nietrwały charakter z pewnością pozostaną. 

Zapraszamy na kolejne działania, które planujemy na 

wiosnę 2015 r.

Studenckie jednodniowe projekty artystyczne w przestrzeni miejskiej

Efemeryczna architektura 
krajobrazu

„Wiosna” – jedna 
z pierwszych 

efemerycznych 
akcji architektury 

krajobrazu KUL, 
Rynek w Lublinie, 

pomysł Piotra 
Dubeca, 2008 r. (fot. 

Jan Kamiński)

„Kości zostały 
rzucone” – praca 
Karoliny Pałgan 
i Dominiki Rząd, 

okolice kampusu 
KUL na Poczekajce, 

2008 r. (fot. Jan 
Kamiński)

Jan Kamiński
asystent w Katedrze 

Projektowania 
Krajobrazu
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Wzrok jest zmysłem szczególnie istotnym w po-

strzeganiu świata. Pozwala na poruszanie się 

w  przestrzeni, na percepcję światła i  barw. Odgrywa 

również kluczową rolę w procesie odbioru wrażeń es-

tetycznych, także tych, których źródłem jest dzieło 

sztuki. Są jednak ludzie, którzy z  różnych przyczyn 

całkowicie lub częściowo utracili zdolność wzrokowe-

go odbioru rzeczywistości – osoby niewidome i słabo-

widzące. Mogłoby się wydawać, że w  ich przypadku 

przeżycie zachwytu nad sztuką gromadzoną w muze-

ach jest niemożliwe. Spotkania z cyklu „Bliżej historii 

sztuki” przekonują jednak, że nie jest to prawda. 

Nowoczesne podejście do pedagogiki pozwala omi-

nąć chociaż część ograniczeń, które stają na drodze 

dzieci i  młodzieży z  niepełnosprawnością zaintere-

sowanych sztuką i  jej dziejami. Z  inicjatywą przy-

bliżenia im artystycznych problemów wyszła prof. dr 

hab. Urszula Mazurczak i dyrektor Instytutu Historii 

Sztuki dr hab. Irena Rolska, prof. KUL, wraz z  gro-

nem uczniów – doktorów i doktorantów. Pomysł udało 

się zrealizować dzięki współpracy z Pracownią Zbio-

rów Muzealnych i Muzeum Uniwersyteckim Historii 

KUL. Z  pomocą organizatorom pospieszył również 

dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL, którego wkład 

w pracę z osobami niewidomymi jest nieoceniony. Ze-

spół ten przygotował w roku akademickim 2013/2014 

cykl zajęć dla dzieci w  formie prelekcji i warsztatów, 

odbywających się w Muzeum Uniwersyteckim Histo-

rii KUL. Uczestnikami spotkań dla osób z dysfunkcja-

mi wzroku byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-

nosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w  Lublinie. 

Zajęcia dla młodszych dzieci nie odbyłyby się bez za-

angażowania pedagogów: Mirosławy Błaziak, Moniki 

Lenard oraz Aldony Kałkus, pod których opieką przy-

były one na Uniwersytet, a młodzieży licealnej – bez 

Magdaleny Wawszczak i Elżbiety Wiejak. To właśnie 

nauczyciele umożliwili dzieciom i  młodzieży udział 

w spotkaniach ze sztuką, a organizatorom służyli bez-

cennymi radami i wsparciem.

Idea warsztatów narodziła się podczas wyjazdów 

prof. U. Mazurczak do muzeów zachodnich, szczegól-

nie niemieckich, gdzie lekcje muzealne z dziećmi nie-

widomymi są już stałym punktem działalności eduka-

cyjno-popularyzatorskiej. Podstawowym założeniem 

warsztatów tego typu jest zawieszenie fundamentalnej 

zasady muzealnej: „Proszę nie dotykać eksponatów”. 

Tutaj przeciwnie – uczestnicy mają prawo, a  nawet 

obowiązek dotykania obiektów. Dla osób niewido-

mych jest to przecież jeden z  najważniejszych spo-

sobów poznawania świata. Niedopuszczalne jest jed-

nak zastępowanie oryginałów modelami. Dzieci chcą 

być traktowane poważnie i  erzac nie wchodzi w  grę. 

Żadna zresztą kopia nie odda artystycznych niuansów, 

świetnie rozpoznawalnych przez wrażliwe opuszki 

palców. W wyborze obiektów należało zwrócić szcze-

gólną uwagę na potrzeby i  możliwości niewidomych 

uczniów. Dlatego przygotowujący warsztaty skon-

centrowali się przede wszystkim na rzeźbie i  obiek-

tach sztuki użytkowej. Istotną właściwością prezen-

towanych obiektów w percepcji uczestników zajęć był 

materiał, z  którego zostały one wykonane. Mieli oni 

możliwość swobodnego dotykania wszystkich przed-

miotów. Poznawali ich ciężar, budowę oraz fakturę 

powierzchni. Zwracali uwagę na temperaturę mate-

riału: drewna, ceramiki, kamienia, metalu, gipsu, kwe-

stię często nieuchwytną dla osób widzących. Jak sami 

mówili – drewno jest ciepłe, a  metal zimny. Niektó-

re przedmioty, np. zabytkową barokową monstrancję, 

znaną jedynie z opisów, trzymali w ręku po raz pierw-

szy. Podczas zajęć na KUL mieli niepowtarzalną oka-

zję przyjrzeć się im z bliska, poznać ich funkcję, formy 

artystyczne i sposób wykonania. Ogromne wzruszenie 

uczniów wzbudził, eksponowany w Muzeum Uniwer-

syteckim, tron papieski, na którym zasiadał św. Jan Pa-

weł II podczas wizyty na naszym Uniwersytecie. Waż-

nym i zachwycającym doświadczeniem było dla nich 

poznanie skali rzeźby pomnikowej. Wśród udostęp-

nionych obiektów ze zbiorów KUL znalazł się gipso-

wy szkic pomnika przedstawiającego św. Jana Pawła II 

i kard. Stefana Wyszyńskiego. Obejmując dłońmi mo-

del monumentu, dzieci poznały i  zrozumiały kom-

pozycję rzeźby, układ postaci i  ich wzajemne relacje 

w przestrzeni. Następnie miały możliwość obejrzenia 

oryginału znajdującego się na dziedzińcu KUL, a do-

kładniej sięgnięcia dłonią zaledwie do wysokości bu-

tów postaci. Znając szkicową wersję rzeźby, bez trudu 

mogły sobie wyobrazić rzeczywiste rozmiary pomnika. 

Kolejnym etapem warsztatów, mającym na celu 

utrwalenie zdobytej wiedzy, były działania plastyczne. 

W  sukurs przyszły współczesna technika i  specjalny 

papier termoaktywny, umożliwiający przedstawienie 

dowolnego motywu w formie wypukłego rysunku. Na 

arkuszach zostały umieszczone kontury kilku rzeźb 

prezentowanych wcześniej uczniom. Zadaniem dzieci 

było uzupełnienie tak przygotowanego obrysu dowol-

ną techniką, zgodnie z  własną inwencją artystyczną. 

Młodzi artyści wykorzystywali w swoich pracach kulki 

plasteliny oraz różnobarwne kawałki bibuły. Bardziej 

tradycyjni posługiwali się kredkami. Dzieci mogły 

oczywiście liczyć na wsparcie opiekunów i prowadzą-

cych warsztaty, jednak w większości przypadków było 

ono zbyteczne. Okazało się, że obrys przedmiotu był 

dla nich inspiracją, lecz wcale nie ograniczał twórcze-

go zapału. Powstały prace niezwykle interesujące, za-

równo kompozycyjnie, jak i kolorystycznie. Trafiły one 

Warsztaty z historii sztuki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Niekonwencjonalne 
spotkania z dziełami sztuki

dr Arkadiusz 
Adamczuk
kierownik Oddziału 
Zbiorów Specjalnych 
w BU KUL

Artur Strug
doktorant w Katedrze 
Historii Sztuki 
Średniowiecznej 
Powszechnej
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na ekspozycję w  Muzeum Uniwersyteckim Historii 

KUL, co bardzo ucieszyło ich autorów. 

Nieco inny charakter miały spotkania z  dziećmi 

i  młodzieżą z  dysfunkcjami słuchu. W  ramach tego 

cyklu dwukrotnie gościli na KUL wychowankowie lu-

belskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

czego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych pod 

opieką Heleny Sakowicz, Krystyny Janczewskiej oraz 

Beaty Adach. Podczas pierwszego spotkania organi-

zatorzy przedstawili 10-minutowe prezentacje multi-

medialne poświęcone różnym zagadnieniom z historii 

sztuki. Były to popularnonaukowe opracowania wy-

branych problemów, które na co dzień stanowią przed-

miot pracy badawczej historyków sztuki KUL. Drugie 

spotkanie miało charakter monograficzny, a  jego te-

matyka koncentrowała się na portrecie w sztuce. Mło-

dzi ludzie mieli możliwość poznania różnych spo-

sobów portretowania, fachowej terminologii, a  także 

nieznanych dotąd artystów i  ich fascynujących dzieł. 

Podsumowaniem spotkania były warsztaty, w ramach 

których młodzież miała okazję namalować autoportret 

inspirowany poznanymi dziełami sztuki. Powstałe pra-

ce były bardzo oryginalne i trafiły na szkolną ekspozy-

cję. Ważną kwestią dla organizatorów było odnalezie-

nie właściwego języka przekazu – sformułowań trafia-

jących do młodych ludzi zaczynających dopiero swoją 

przygodę z historią sztuki, ale także dostosowanych do 

specyfiki języka migowego, na który tłumaczone były 

wszystkie wystąpienia. Wymagało to od prowadzących 

odpowiedniego tempa wykładu, mówienia w  sposób 

wyjątkowo wyraźny oraz posługiwania się gestami 

w celu kierowania uwagą odbiorców. 

Spotkania z dziećmi i młodzieżą z niepełnospraw-

nością były bardzo cennym doświadczeniem dla 

wszystkich uczestników. Przed dziećmi otworzyły no-

we możliwości kontaktu ze  sztuką oraz zdobywania 

wiedzy o niej. Tak bliskie spotkanie z dziełami sztuki, 

które na ogół są niedostępne, zamknięte w  muzeal-

nych gablotach, stało się dla dzieci niezwykłą przy-

godą. Mogły one dosłownie dotknąć sztuki, poznać 

jej piękno wyrażone poprzez formę, kształt i materiał, 

miały możliwość sięgnięcia do historii zarówno tej 

odległej, jak i  nieco bliższej. Zachwyt młodych lu-

dzi uczestniczących w warsztatach był dla wszystkich 

zaangażowanych w  ten projekt największą nagrodą. 

Dzieci i młodzież zaskakiwali twórczym zaangażowa-

niem i ciekawością świata, wyrażającą się w dojrzałych 

pytaniach i trafnych spostrzeżeniach. To sprawiało, że 

praca z nimi była dla historyków sztuki KUL źródłem 

prawdziwej satysfakcji. Pomysłodawcy i  organizato-

rzy zajęć w  cyklu „Bliżej historii sztuki” zaplanowa-

li więc już ich kolejną odsłonę w  roku akademickim 

2014/2015.

Koniec czerwca to dla studentów I  roku studiów 

doktoranckich w  Instytucie Nauk Biblijnych 

(INB) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II czas trudnych egzaminów z  języka hebraj-

skiego i greckiego. W tym roku akademickim po raz 

pierwszy nasi studenci mieli możliwość zdawania eg-

zaminów z  języków biblijnych przed delegatem Pa-

pieskiego Instytutu Biblijnego (Biblicum) w  Rzymie 

o. Wiesławem Jończykiem SJ. Jest to rezultat umo-

wy wstępnej między Biblicum a  INB KUL. Zgod-

nie z nią studenci, którzy pomyślnie zdadzą egzami-

ny z języka hebrajskiego i greckiego, mają możliwość 

kontynuowania nauki w  Rzymie bez konieczności 

uczęszczania tam na zajęcia roku propedeutycznego 

i zdawania kwalifikacyjnych egzaminów językowych. 

Nauka języka hebrajskiego i  greckiego w  Instytu-

cie Nauk Biblijnych KUL odbywa się z  wykorzysta-

niem tych samych podręczników, które są używane 

na Biblicum w Rzymie. A jak pokazują wyniki pierw-

szych egzaminów, poziom nauczania w  naszym In-

stytucie nie różni się od tego, który jest utrzymywany 

od dziesięcioleci w Rzymie. Pozostaje mieć nadzieję, 

że współpraca dydaktyczna między Instytutem Nauk 

Biblijnych KUL i  Papieskim Instytutem Biblijnym 

w Rzymie będzie się nadal rozwijać – z pożytkiem tak 

dla biblistyki, jak i dla Kościoła w Polsce. 

Poznawanie rzeźby, jej bryły, 
faktury, ciężaru 

Współpraca Instytutu Nauk Biblijnych KUL z Papieskim 
Instytutem Biblijnym w Rzymie – pierwszy etap

Egzamin z języków biblijnych

ks. prof. dr hab. 
Henryk Witczyk 
dyrektor Instytutu 

Nauk Biblijnych
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Po takim hasłem – nauki języka francuskiego w dy-

namicznie ewoluującej rzeczywistości – w dniach 

23-25 VI 2014 r. odbywał się na KUL II Międzynaro-

dowy Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego. Zgro-

madził on około stu uczestników z  Polski, Francji, 

Algierii, Kolumbii, Iraku, Tunezji, Izraela, Mołdawii, 

Rumunii. Jego organizatorem był Instytut Filologii 

Romańskiej oraz PROF-EUROPE Stowarzyszenie 

Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce. 

Problematyka kongresu sprowadziła na KUL wie-

lu nauczycieli i  badaczy pracujących w  zróżnicowa-

nych kontekstach edukacyjnych w  różnych częściach 

świata. Tematyka wystąpień koncentrowała się wo-

kół ważnych problemów związanych z  nauczaniem 

i uczeniem się języka francuskiego, a  te posłużyły za 

tytuły dziesięciu sekcji tematycznych, stanowiących 

trzon programu. Zaproszeni goście prezentowali wy-

niki w zakresie prowadzonych przez siebie badań oraz 

dzielili się swoimi pogladami na temat rozwijania 

sprawności językowych, zastosowania nowoczesnych 

technologii na lekcji języka francuskiego, rozwijania 

kompetencji interkulturowej, stosowanych przez sie-

bie technik nauczania, kształcenia nauczycieli języka 

francuskiego jako obcego, pozycji i  promocji języka 

francuskiego w świecie, nauczania języka francuskiego 

na potrzeby zawodowe, oceny sprawności językowych. 

Ożywiona dyskusja, która towarzyszyła prelekcjom, 

pokazała, że nauczycieli i uczniów języka francuskiego 

na całym świecie wiele łączy: od problematyki pro-

wadzonych badań naukowych przez troskę o  jakość 

kształcenia i  poziom kompetencji uczących się i  na-

uczających aż po problemy wynikające z  uwarunko-

wań środowiskowych. Uczestnicy kongresu wspólnie 

poszukiwali skutecznych rozwiązań dydaktycznych, 

dzielili się doświadczeniem zawodowym, wskazywali 

możliwe kierunki zastosowań wyników badań w prak-

tyce, mając na uwadze różnorakie czynniki (polityczne, 

gospodarcze, społeczne, demograficzne) warunkujące 

poziom i powszechność nauki języka francuskiego ja-

ko obcego w różnych częściach świata. 

Sesjom tematycznym towarzyszyły warsztaty pro-

wadzone przez doświadczonych metodyków, dotyczą-

ce praktycznych aspektów nauczania języka francu-

skiego jako obcego oraz ukazujące zastosowanie no-

wych metod i technik nauczania oraz oceniania w pra-

cy z różnymi profilami odbiorców na różnych etapach 

edukacyjnych. 

Kongres przebiegał w przyjaznej atmosferze, sprzy-

jającej ożywionej wymianie poglądów i  doświadczeń 

naukowo-dydaktycznych w  trakcie sesji naukowych 

oraz w  kuluarach. Była to także okazja do nawiąza-

nia nowych znajomości, podjęcia wspólnych projek-

tów naukowych oraz – dla wielu – inspiracja do no-

wych działań zawodowych na polu nauczania języka 

francuskiego.

II Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego

Enseignement/ apprentissage 
du français face 
auxdéfis de demain

Podczas obrad (z lewej) prof. 
Jean-Claude Beacco z Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3 oraz 
prorektor KUL dr hab. Urszula 
Paprocka-Piotrowska, prof. KUL, 
prezes PROF-EUROPE

dr hab. Magdalena 
Sowa 
dyrektor Instytutu 
Filologii Romańskiej
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Lubelskie „Dziady” 
– notatki reżysera

dr hab. Witold Kopeć
adiunkt w Katedrze 

Filozofii Kultury i Sztuki 

Nie sposób, czytając wspomnienia więźniów Zam-

ku Lubelskiego z lat 1944-1954, oprzeć się sko-

jarzeniu z Dziadami Adama Mickiewicza. Dzieje żoł-

nierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i 

Batalionów Chłopskich więzionych na Zamku przy-

wodzą na myśl losy Tomasza Zana i  jego przyjaciół 

w  wileńskim miejscu odosobnienia. Postanowiłem 

wykorzystać uniwersalny charakter monumentalnego 

dzieła Adama Mickiewicza i opowiedzieć historię żoł-

nierzy polskiego podziemia. 

 W przekonaniu o słuszności podjęcia takiej inicja-

tywy upewniły mnie rozmowy z kombatantami z róż-

nych organizacji, prowadzone przeze mnie kilka lat 

temu, kiedy pracowałem nad pierwszą wersją scena-

riusza, a także spotkania z dyrektorem Muzeum Lu-

belskiego Zygmuntem Nasalskim. 

Zdałem sobie sprawę z  faktu, że obrzęd z  Dzia-

dów części II zagrany w  obrębie Zamku może dać 

efekt wstrząsający. I  tak pojawiające się zjawy dzieci 

były w  moim spektaklu harcerkami Szarych Szere-

gów, Widmo – stalinowskim oprawcą, a Dziewczyna 

– sanitariuszką.

Połączyłem ze sobą postaci Guślarza z II cz. i księ-

dza Piotra z  III cz. Dziadów, tworząc prowadzącego 

spektakl – Mistrza ceremonii.

Gustaw Konrad był w moim przedstawieniu boha-

terem zbiorowym. Pomiędzy czwórkę więźniów po-

dzieliłem  Wielką Improwizację i  teksty w  scenie eg-

zorcyzmów. Diabłami w  Improwizacji byli strażnicy 

więzienni. Animowali oni więźniów również w scenie 

egzorcyzmów. „Grupę diabelską” uzupełniali: Senator, 

Bajkow, Pelikan i Doktor ze sceny Pan Senator.

 Panie Rollison i Kmitowa – matki Polki w czar-

nych sukienkach jak z  rysunków i  obrazów Artura 

Grottgera – błagały o uwolnienie więźniów.

 W  scenariuszu wykorzystałem, oprócz tek-

stu Dziadów, także fragmenty Biblii, listów i  gryp-

sów więźniów Zamku Lubelskiego, tekstów próśb 

o  ułaskawienie kierowanych do władz przez rodziny, 

a  także odpowiedzi, które owe rodziny otrzymywały. 

W  spektaklu zabrzmiały piosenki Modlitwa obozowa 

autorstwa Adama Kowalskiego oraz Miejcie nadzieję 

Adama Asnyka z muzyką Zbigniewa Preissnera.

Udało mi się pozyskać do współpracy znakomi-

tych i oddanych teatrowi twórców: choreografa Joannę 

Szot, muzyka Jarosława Borowskiego i plastyka Mał-

gorzatę Stępnik. Jestem bardzo wdzięczny Łukaszowi 

Jakubowskiemu i Studiu Nagrań i Wydawnictwu Fan-

fara za pomoc w realizacji nagrań.

Wreszcie znakomici wykonawcy. Studenci kie-

runku retoryka stosowana okazali się, po raz kolejny, 

pojętnymi i  bardzo pracowitymi aktorami. Lubelskie 

„Dziady” były naszym szóstym wspólnym przedsię-

wzięciem. Stopień trudności tekstu Dziadów Ada-

ma Mickiewicza jest ogromny. Wie o tym każdy, kto 

zetknął się z nim jako wykonawca lub widz. Stopień 

opanowania i interpretacja tekstu przez wykonawców 

Lubelskich „Dziadów” zasługuje na najwyższe oceny.

Studenci okazali się również bardzo sprawny-

mi organizatorami. W  zagospodarowaniu przestrze-

ni widowni i utrzymaniu porządku podczas spektakli 

pomagali także studenci retoryki niebiorący w  nich 

udziału .

Lubelskie „Dziady” zostały przedstawione lubelskiej 

publiczności na dziedzińcu Zamku Lubelskiego 24 

i 25 maja br. Obydwie prezentacje zakończyły się owa-

cjami na stojąco, a rozmowy z wdzięcznymi widzami 

trwały jeszcze długo po ich zakończeniu. Recenzji 

zaś, jaką spektakl otrzymał od Anny Rzepy-Wertman 

na portalu Teatr dla Was, nie powstydziłyby się za-

wodowe teatry. Oto jej fragment: „[…] dawno żaden 

spektakl tak mnie nie zmonopolizował, nie wciągnął 

w swój wir, nie zwichrował mojego rytmu pojmowania 

świata, ludzi, rzeczywistości...!”.

Scena „Egzorcyzmy” – 
(pośrodku) Aleksandra 

Mazurkiewicz jako Więzień 
i Mateusz Maj w roli księdza 

Piotra (fot. Sebastian 
Mrówczyński)

Rozpaczające matki – Kmitowa, grana przez Olgę Nowosacką, 
i (poniżej) pani Rollison – w tej roli Elżbieta Kiergiet-Szkutnik 
(fot. Sebastian Mrówczyński)
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Leszek Mądzik z zespołem 
festiwalowego spektaklu 
(fot. ze zbiorów Leszka 
Mądzika)

Wspomnienie pierwszego miesiąca wakacji, spę-

dzonego we  Francji, jeszcze długo pozostanie 

w pamięci członków Sceny Plastycznej KUL i jej dy-

rektora Leszka Mądzika. Był to miesiąc bardzo inten-

sywny i owocny, a temperatury wydarzeniom dodawał 

klimat awiniońskich uliczek, wypełnionych po brzegi 

plakatami teatralnymi i  zaciekawionymi teatrem wi-

dzami z całego świata.

Pomysł zaangażowania się w  pracę teatralną 

we Francji był możliwy do zrealizowania dzięki zapro-

szeniu Fabrice'a Nicota – dyrektora, a zarazem kierow-

nika artystycznego projektu i  festiwalu im.  Andrieja 

Tarkowskiego, odbywającego się w  ostatnich dniach 

lipca w cysterskim opactwie Pontigny we Francji. Le-

szek Mądzik przez tydzień pracował tu z międzynaro-

dowym zespołem aktorów, do którego dołączyli człon-

kowie Epi d'Or Arts. Grupa została wybrana podczas 

dwudniowych warsztatów we Wrocławiu przez Fabri-

ce'a Nicota oraz Marcela Pérèsa – reżysera i dyrektora 

chóru, twórcę grupy Ensemble Organum, autorytet 

w dziedzinie śpiewu gregoriańskiego. W składzie te-

go zespołu znalazła się także trójka polskich aktorów.

Wynikiem współpracy Leszka Mądzika i  Fa-

brice'a  Nicota jest pierwsza część spektaklu Przej-

ście z  Ciemności do Światła (Passage, de l ’Ombre à la 

Lumière) – dwuczęściowej kreacji, opartej na powie-

ści Fiodora Dostojewskiego Biesy oraz na obrzę-

dzie liturgii czuwania u  cystersów w  wigilię święta 

Wniebowzięcia.

Klimat oraz wydźwięk pierwszej części widowi-

ska jest efektem indywidualnej pracy Leszka Mądzika 

z każdym członkiem zespołu aktorskiego. Była to pra-

ca nie tylko stricte sceniczna, lecz miała także charak-

ter konfesyjny, będący podstawą do gry aktorskiej. Jest 

to obraz Ciemności, w całości oparty na Biesach oraz 

inspirowany dziełami z  dziedziny malarstwa i  filmu. 

Pomysł umiejscowienia postaci spektaklu w  świecie 

ich własnych demonów zrodził się z  przypowieści 

o  stadzie świń wg św. Łukasza zawartej w  Biesach. 

W  scenografii Leszek Mądzik użył czarnych skrzyń 

– indywidualnych przestrzeni dla każdego z aktorów, 

w której odgrywały się ich „intymne spektakle”.

Podczas pracy z  aktorami próbowano znaleźć od-

powiednie fragmenty tekstów dotyczących poszcze-

gólnych osób, oddających wewnętrznego demona każ-

dej z  nich. Na tej podstawie zbudowano kilka cho-

reograficznych sekwencji, wywołanych emocjami ak-

torów w  odpowiedzi na słowa. Są to więc bardziej 

osobiste działania, wynikające z przeżyć danego akto-

ra, niż praca nad tekstami z powieści Dostojewskiego, 

będącymi tylko pretekstem do odkrycia doświadczenia 

„chaosu” u danego aktora.

Spektakl Przejście z  Ciemności do Światła jest wi-

dowiskiem plenerowym. W  jego pierwszej części, na 

tle muzyki Arvo Pärta, rozgrywają się walki poszcze-

gólnych postaci z własnymi demonami. W finale wy-

brzmiewają pieśni liturgiczne, a  postacie podążają 

w stronę kościoła, pozostawiając za sobą ślady demo-

nów, z których zostały wyzwolone.

Francuski lipiec Sceny 
Plastycznej KUL

Sabina Majcher 
studentka II roku 
zarządzania

członek Sceny 
Plastycznej KUL

Scena ze spektaklu 
„Przejście z Ciemności 
do Światła” 
(fot. Kaja Kurczuk)
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Chór Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją 
dra hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL, 
jako jedyny zespół z Polski wziął 
udział w X Światowym Sympozjum 
Muzyki Chóralnej, które odbyło się 
w dniach 6-13 VIII 2014 r. w Seulu. 
Organizatorem tego artystycznego 
i kulturalnego wydarzenia, odbywającego 
się co trzy lata, jest Międzynarodowa 
Federacja Muzyki Chóralnej (IFCM). 
W tegorocznym Sympozjum 
uczestniczyły 34 chóry z całego świata.

W  ramach Sympozjum Chór KUL wystąpił 

z  trzema koncertami: w  Centrum Kultury 

i Sztuki w Daejeon (z okazji XII Międzynarodowego 

Festiwalu Młodych Chórów) oraz dwukrotnie w Ko-

reańskim Teatrze Narodowym w Seulu. W programie 

znalazły się utwory sakralne, głównie polskich kom-

pozytorów, oraz artystyczne opracowania tradycyjnych 

kompozycji ludowych a  cappella i  z  towarzyszeniem 

fortepianu (m.in. G.G. Gorczyckiego, K. Kurpińskie-

go, S. Moniuszki, F. Nowowiejskiego, A. Koszewskie-

go, A. Brucknera, J. Ruttera).

Na zakończenie koncertu w  Narodowym Teatrze 

Korei Chór otrzymał statuetkę i dyplom Ambasado-

ra Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej na 

rok 2014.

W ramach Sympozjum chórzyści mieli możliwość 

wysłuchać koncertów innych znakomitych zespołów, 

poznać kulturę muzyczną różnych narodów, spotkać 

wybitnych artystów, często z  egzotycznych dla nas 

krajów, prezentujących najwyższy poziom wykonaw-

stwa. Ponadto podczas pobytu w  Korei Południowej 

członkowie Chóru zwiedzali Seul, poznawali historię 

i kulturę tego dalekiego kraju.

Była to jedna z najdalszych podróży koncertowych 

Chóru i  pierwsza na kontynent azjatycki. W  mi-

nionych latach Chór KUL koncertował w  Europie, 

Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i Australii, 

gdzie w roku 1996 był również zaproszony do udzia-

łu w  IV  Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej 

w Sydney (koncertował m.in. w słynnej Sydney Opera 

House).

Prezentacje festiwalowe i  koncerty Chóru KUL 

w  ramach X Światowego Sympozjum Muzyki Chó-

ralnej – Seul 2014 były znakomitą okazją do zapozna-

nia międzynarodowej publiczności z  polską muzyką 

chóralną, do rozpowszechnienia kultury polskiej, uka-

zania jej wieloaspektowości i  różnorodności. Promo-

wały Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła  II, 

Lublin, region lubelski i Polskę.

Zdzisław Cieszkowski
prezes Chóru KUL

Chór KUL w Seulu

Chór KUL przed Koreańskim 
Teatrem Narodowym w Seulu 

(fot. z archiwum Chóru KUL)

Drugą część spektaklu stanowi rodzaj paraliturgicz-

nego teatru za sprawą pieśni opartych na obrzędzie 

liturgii czuwania u cystersów w wigilię święta Wnie-

bowzięcia. Część ta wydobywa Światło, które zawsze 

istniało w Kościele (stare pieśni cystersów, fragmenty 

Pieśni nad Pieśniami, Ewangelii św.  Łukasza, Apoka-

lipsy, Księgi Psalmów – zgodnie z  liturgią obchodów 

Wniebowzięcia).

Spektakl Przejście z  Ciemności do Światła, którego 

twórcami są: Fabrice Nicot, Marcel Pérès, Sergei Ko-

valevich, Leszek Mądzik i Jean-François Favreau, był 

częścią Festival des arts sacrés Andreï Tarkovski, orga-

nizowanego w dniach 22-27 VII 2014  r. w opactwie 

Pontigny. Widowisko zostało zaprezentowane w  ra-

mach obchodów dziewięćsetlecia opactwa. Premie-

ra spektaklu miała miejsce tydzień wcześniej, pod-

czas festiwalu w Awinionie, gdzie Przejście pokazano 

sześciokrotnie.

We Francji Scena Plastyczna KUL wystawiła także 

spektakl Bruzda – i w Avignonie, i w Pontigny. Wy-

darzeniem towarzyszącym obchodom festiwalowym 

w  Pontigny była wystawa fotografii i  plakatu Lesz-

ka Mądzika pt. Faktura czasu, którą widzowie festi-

walu mieli okazję zwiedzać w  podcieniach kościoła 

klasztornego.
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Kanonizowany 27  IV 2014  r., papież Jan  XXIII 

nigdy nie odwiedził Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, jednak jest tu obecny przez swoje dzieło 

– encyklikę Pacem in terris, która ponad pięćdziesiąt lat 

temu posłużyła do opracowania programu ikonogra-

ficznego polichromii w kościele akademickim KUL. 

Orędzie papieskie, napisane po kryzysie kubań-

skim, ogłoszone w Wielki Czwartek 11 IV 1963 r., zo-

stało skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli i zy-

skało uznanie nie tylko katolików, ale też osób innych 

wyznań oraz niewierzących. Pełny tytuł dokumentu 

brzmi Encyklika Pacem in terris papieża Jana  XXIII 

o pokoju między wszystkimi narodami opartym na praw-

dzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Jako centralną 

i  zarazem uniwersalną wartość papież wyeksponował 

godność osoby ludzkiej, a  pokój uznał za powszech-

ną wartość humanistyczną. Istotny jest ponadwyzna-

niowy charakter dokumentu w  imię skupienia się na 

poszukiwaniu porozumienia i  nawiązaniu współpra-

cy z  ludźmi o  różnych poglądach w  celu osiągnięcia 

wspólnego dobra. Encyklika składa się z pięciu części, 

w których omawiane są: ład między ludźmi, stosunki 

między obywatelami a  władzami społeczności poli-

tycznych, stosunki między państwami, stosunek ludzi 

i  społeczności państwowych do społeczności świato-

wej oraz wskazania duszpasterskie. Pacem in terris to 

również jeden z pierwszych impulsów dla ruchu eku-

menicznego, w  którym za sprawą Jana  XXIII Ko-

ściół rzymskokatolicki uczestniczył od początku lat 

sześćdziesiątych

Encyklika była wielokrotnie i  w  różnych kręgach 

analizowana oraz komentowana. Nie stawała się nato-

miast tekstem źródłowym dla dzieł sztuki. Pojawiała 

się niekiedy jako rodzaj „dodatku” przy wizerunkach 

Jana XXIII. Inaczej stało się w Lublinie, gdzie rektor 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Ma-

rian Rechowicz zdecydował uczynić ją tematem poli-

chromii. Do wykonania malowideł zaangażował Eu-

geniusza Muchę, który wraz z zespołem pracował nad 

malaturą w  latach 1963-1965. Artysta potraktował 

nietypowe zadanie indywidualnie, ale jego celem nie 

było stworzenie nowej ikonografii przedstawiającej 

treść Pacem in terris. Przeciwnie, Mucha sięgnął do 

wielowiekowej tradycji ikonograficznej oraz posta-

ci świętych. Wykorzystując wątki z  Pisma Świętego 

oraz wizerunki hagiograficzne, przedstawił wyłaniają-

ce się z Pacem in terris cztery filary porządku społecz-

nego, gwarantujące poszanowanie ludzkiej godności 

i  zachowanie pokoju: prawdę, sprawiedliwość, miłość 

i  wolność. Stały się one ideową podstawą programu 

ikonograficznego polichromii. W  tematykę malowi-

deł i ich eklezjalny charakter wprowadzają: wizerunki 

– Jana XXIII w stroju pontyfikalnym oraz św. Piotra 

z kluczami na szyi, fasada kościoła akademickiego oraz 

zapis nutowy Credo. Obydwa wizerunki oraz fasada 

kościoła odnoszą się do sukcesji apostolskiej i Kościoła 

rozumianego jako instytucja założona przez Chrystu-

sa, który gromadził wokół siebie uczniów, formował 

ich i  objawiał im tajemnice królestwa niebieskiego. 

Święty Piotr był pierwszym papieżem tego Kościoła, 

a  Jan  XXIII – papieżem z  czasu powstawania poli-

chromii. W Credo zaś zawarte są najważniejsze praw-

dy wiary.

Następnie zilustrowane są 4  wartości społeczne: 

prawda, sprawiedliwość, miłość i  wolność. Odnosząc 

się do prawdy, malarz zaprezentował stworzenie świa-

ta, które ma początek w Bogu, oraz dwa akty teofanii 

– Mojżesza przed krzewem gorejącym oraz powo-

łanie Szawła. Po drugiej stronie, na filarze, ukaza-

ne zostały wydarzenia z Drogi Krzyżowej w  Jerozo-

limie oraz wizerunki świętych, którzy w swoim życiu 

w sposób szczególny służyli prawdzie. Są to: św. Au-

gustyn, św. Franciszek Ksawery, św. Hieronim, św. Al-

bert Wieki, św. Tomasz z Akwinu, św. Bazyli Wielki, 

św.  Bruno z  Kwerfurtu i  św.  Jan Chryzostom. Poza 

niszą namalowany jest patron Polski św. Wojciech.

Sprawiedliwość została pokazana za pośrednic-

twem przypowieści o robotnikach w winnicy, opisanej 

w  Ewangelii św. Mateusza. Malarz, ilustrując czte-

rokrotne werbowanie robotników do pracy, za każ-

dym razem nadał im rysy innej rasy i zróżnicował ich 

ubiór.  W ten sposób zobrazował postulat uniwersal-

nego i globalnego realizowania zasady sprawiedliwo-

ści, niezależnie od przynależności rasowej, epoki histo-

rycznej czy miejsca na kuli ziemskiej. W sensie teolo-

gicznym przypowieść odnosi się do królestwa niebie-

skiego, w którym gospodarzem jest Bóg, robotnikami 

są wszyscy ludzie, a sprawiedliwą zapłatą – zbawienie. 

Papież Jan XXIII, fragment 
polichromii 
(fot. Magdalena Kowalska)

Jan XXIII na KUL
Kilka słów o polichromii w kościele akademickim

Magdalena Kowalska
studentka III roku MISHuS
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Sceny z Drogi Krzyżowej, fragment 
polichromii (fot. Magdalena 

Kowalska)

Anioły zapowiadające powtórne 
przyjście Chrystusa w dniu 

sądu ostatecznego, fragment 
polichromii (fot. Magdalena 

Kowalska)

Obok, na filarze, namalowanych jest sześciu aniołów, 

którzy dmą w  trąby i  opuszczają się na rozżarzoną 

ziemię. To ilustracja wyrażonej w ewangeliach synop-

tycznych zapowiedzi  o  powtórnym przyjściu Chry-

stusa w dniu sądu ostatecznego, podczas którego spra-

wiedliwi zostaną nagrodzeni przyjęciem do królestwa 

niebieskiego, a  pozostali będą potępieni. Będzie to 

ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości podczas pa-

ruzji. W części hagiograficznej artysta zdecydował się 

na umieszczenie wizerunków dwudziestu dwóch ka-

nonizowanych męczenników z  Ugandy oraz central-

nie między nimi św. Franciszka z Asyżu. Męczennicy 

z Ugandy jako nowo ochrzczeni dali godne świadec-

two wiary, pokazując swoją heroiczną postawą, że wy-

znawanie wiary w  Chrystusa może rozpocząć się na 

każdym etapie życia człowieka. Fakt, że wśród zamor-

dowanych w tym kraju za wiarę w  latach 1885-1887 

byli zarówno katolicy, jak i anglikanie, przywołuje te-

mat ekumenizmu i wizji powszechności Kościoła. 

Ostatnie dwie zasady – miłości i  wolności – zo-

stały przedstawione w  jednej przestrzeni po stronie 

południowej, oddzielone są jednak kolorystycznie. Ilu-

stracją miłosiernej miłości są tu sceny: obrona jaw-

nogrzesznicy przez Chrystusa, wskrzeszenie Łazarza, 

powrót syna marnotrawnego, wskrzeszenie młodzień-

ca z  Naim, uczta ubogich i  chromych oraz pomoc 

udzielona przez miłosiernego Samarytanina. Sceny te 

kolorystycznie tworzą schemat krzyża. Pomiędzy jego 

ramionami umieszczone są przedstawienia związane 

z wolnością: uwolnienie św. Piotra z więzienia, uzdro-

wienie przez Chrystusa niewidomego, sceny z  przy-

powieści o bogaczu i Łazarzu oraz wyjście Izraelitów 

z Egiptu. W części hagiograficznej do miłości odno-

szą się wizerunki: św. Mikołaja z Miry, św. Stanisława 

Kostki, św. Tomasza Morusa, św. Karola Boromeusza 

i św. Piotra Klawera, a do wolności – przedstawienia 

czterech jezuickich misjonarzy kanadyjskich zabitych 

przez Indian.

Artysta zadbał o  dostosowanie projektu do spe-

cyfiki miejsca i  społeczności uniwersyteckiej. Widać 

to zwłaszcza w doborze wizerunków osób kanonizo-

wanych. Liczna reprezentacja świętych zakonników 

Towarzystwa Jezusowego (Franciszek Ksawery, Sta-

nisław Kostka, Piotr Klawer, męczennicy kanadyjscy) 

to ukłon w  stronę gospodarzy miejsca – ojców jezu-

itów. Święty Stanisław Kostka, opiekun młodzieży, 

w 1962 r. został ogłoszony przez Jana XXIII patronem 

Polski. Obecność przedstawicieli zakonu św. Domini-

ka (św. Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu) przypo-

mina o  dominikańskim rodowodzie kościoła. Święty 

Tomasz z Akwinu jako twórca tomizmu był znaczą-

cą postacią dla środowiska Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego. W polichromii widoczne są też inne 

zabiegi świadczące o  indywidualnym potraktowaniu 

realizacji – do ilustracji sprawiedliwości artysta wyko-

rzystał wizerunki męczenników z Ugandy, którzy byli 

kanonizowani przez Pawła VI w 1964 r., czyli w czasie 

powstawania polichromii. Wizerunek św.  Wojciecha 

namalował z myślą o zbliżającej się rocznicy tysiącle-

cia chrztu Polski. Również w części odnoszącej się do 

Pisma Świętego przedstawił sceny skierowane do od-

biorców związanych z naszą Uczelnią lub z Lublinem. 

Obok wizerunków Jana  XXIII i  św.  Piotra, zamiast 

kojarzonej z nimi monumentalnej bazyliki św. Piotra, 

przedstawił kościół akademicki – świątynię ważną dla 

lokalnej społeczności. Budowle lubelskie ukazał tak-

że w  scenie sądu ostatecznego, są to m.in.: Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, Zamek Lubelski oraz kamieni-

ca Konopniców.

Polichromia, która powstała z  inicjatywy władz 

KUL, jest dziełem unikatowym. Stanowi żywą odpo-

wiedź języka sztuki na orędzie papieża oraz na potrze-

by ludzi, którzy to orędzie znali. Jej forma może budzić 

zastrzeżenia – została wykonana przy użyciu prostych 

środków wyrazu, stylistycznie nawiązuje do sztuki lu-

dowej. Już po wykonaniu, wobec licznych kontrower-

sji i  dyskusji podejmowanych przez znawców, część 

przedstawień – na ścianie tęczowej i w prezbiterium 

– została zamalowana. Bez wątpienia jednak jest to re-

alizacja wyjątkowa w skali świata, dlatego warto o niej 

pamiętać i ją prezentować, zwłaszcza w kontekście ka-

nonizacji Jana XXIII oraz przypadającej w przyszłym 

roku pięćdziesiątej rocznicy zakończenia obrad So-

boru Watykańskiego II, zwołanego przez tego papie-

ża. Polichromia inspirowana encykliką Pacem in terris, 

znajdująca się w kościele uniwersyteckim KUL, stano-

wi bowiem unikatową współczesną ikonografię nowe-

go kanonizowanego Kościoła katolickiego. 

Artykuł powstał na 
podstawie pracy rocznej 

pt. Analiza ikonologiczna 
polichromii w kościele 

pw. Krzyża Świętego 
w Lublinie, napisanej pod 

kierunkiem dr hab. Anety 
Kramiszewskiej. 
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Czym jest Akademicki Punkt Wolontariatu? Wy-

daje się, że to trochę więcej niż tylko organizacja 

studencka, trochę więcej niż sam wolontariat. Może 

to z powodu naszego patrona bł. Piotra Jerzego Fras-

satiego. Był on studentem zaangażowanym w działal-

ność wielu organizacji, pasjonatem gór, duszą towa-

rzystwa, wrażliwym przyjacielem, a przede wszystkim 

wolontariuszem pracującym z ubogimi. 

Osoba tego błogosławionego stała się w roku 1998 

inspiracją do powstania Stowarzyszenia Frassatia-

num. W 2004 r. w ramach Stowarzyszenia powołano 

do życia Akademicki Punkt Wolontariatu. Działają-

cy w  nim wolontariusze odwiedzają podopiecznych 

w  domach pomocy społecznej czy świetlicach opie-

kuńczo-wychowawczych, pomagają osobom niepeł-

nosprawnym, dzieciom chorym na dziecięce porażenie 

mózgowe, osobom starszym i  samotnym, rodzinom 

wielodzietnym. Są też wsparciem w  indywidualnych 

potrzebach. Jednocześnie w  ciągu roku organizują 

wiele spotkań i imprez dla podopiecznych. Na począt-

ku roku akademickiego studenci wolontariusze przy-

gotowują maraton filmowy dla najmłodszych, potem 

mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo, 

angażują się też w akcję Szlachetna Paczka, kolędują 

ze starszymi podopiecznymi domów pomocy społecz-

nej. W marcu, po zimowej sesji, rozpoczynają przygo-

towania do największej imprezy – Pikniku z bł. Pio-

trem Jerzym Frassatim. Piknik odbywa się w maju, jest 

całodniową imprezą dla ponad setki dzieci z różnych 

placówek opiekuńczych Lublina i  wieńczy cały rok 

wspólnej pracy. 

W tym roku przypadło 10-lecie działalności APW. 

Jednym z wydarzeń w ramach obchodów była konfe-

rencja „Dawaj siebie samego, póki cię jeszcze trochę 

jest”, która odbyła się 20 V 2014 r. na KUL. Zaprosi-

liśmy na nią najlepszych specjalistów zajmujących się 

pomaganiem, by razem z nimi przyjrzeć się kondycji 

wolontariatu w  Polsce. Goście opowiadali o  swoich 

doświadczeniach. Siostra Małgorzata Chmielewska 

(prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia) mó-

wiła o  zagrożeniach płynących z  tworzenia w  życiu 

społecznym relacji o charakterze usługodawca – usłu-

gobiorca, pokazując, jak taki model utrudnia realne 

pochylenie się nad drugim człowiekiem i dostrzeżenie 

jego potrzeb. Anna Dymna (założycielka i prezes Fun-

dacji „Mimo Wszystko”) zwróciła uwagę na wciąż ist-

niejące społeczne niezrozumienie dla pomocy i opieki 

nad niepełnosprawnymi umysłowo. Janina Ochojska 

(założycielka i  prezes Polskiej Akcji Humanitarnej) 

uświadomiła nam, że to od nas zależy, jaki jest świat, 

w  którym żyjemy, i  że to my jesteśmy powołani do 

jego zmieniania. Ojciec Filip Buczyński (założyciel 

i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małe-

go Księcia) opowiedział, jak można spełniać marzenia 

nieuleczalnie chorych dzieci. Wszyscy goście przyzna-

li, że nie wyobrażają sobie już życia bez pomagania in-

nym. Najlepszy przykład to Renata Kopyść (pedagog, 

w  latach 2005-2013 kierownik świetlicy opiekuń-

czo-wychowawczej), która po zamknięciu świetlicy 

dla dzieci szuka innych sposobów pomagania im. Ewa 

Dados (pomysłodawczyni ogólnopolskiej akcji chary-

tatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę) wskaza-

ła na relacje, które tworzą się między pomagającymi 

i  otrzymującymi pomoc. Magdalena Sałek (założy-

cielka i  prezes Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju 

Lokalnego w Czerniejowie) przybliżyła specyfikę wo-

lontariatu w  warunkach wiejskich, udowadniając, jak 

wiele można zdziałać również tam, gdzie wydaje się to 

wyjątkowo trudne. Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak (pra-

cownik naukowy KUL, przez dziesięć lat misjonarz 

w slumsach w São Paulo i  innych ubogich regionach 

Brazylii) przeniósł słuchaczy do krajów Ameryki Ła-

cińskiej, ukazując panujące tam wyjątkowe ubóstwo, 

ale też niezwykłą życzliwość i bezinteresowną pomoc, 

której udzielają sobie nawzajem ludzie.

Wszystkie wypowiedzi gości konferencji, oparte na 

kolejnych błogosławieństwach z Kazania na górze, po-

zwoliły nam zobaczyć wolontariat z  wielu różnych 

perspektyw, ale przede wszystkim przekonały ponow-

nie, że „aby żyć, siebie samego trzeba dać”.

10 lat działalności Akademickiego Punktu Wolontariatu

Dawać siebie samego

Katarzyna Bączkowska
studentka IV roku prawa

wolontariuszka APW

Goście konferencji (od 
góry): o. Filip Buczyński 
i Janina Ochojska, 
s. Małgorzata 
Chmielewska, 
ks. Andrzej Pietrzak i Anna 
Dymna
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Wiadomość o śmierci s. prof. dr hab. Urszuli Bor-

kowskiej, otrzymana wczesnym rankiem 12 V 

2014 r., była jedną z tych, które sprawiają, że człowiek 

zatrzymuje się w miejscu i traci poczucie czasu. Chyba 

nikt spośród licznego grona Jej przyjaciół, współpra-

cowników, uczniów i  wychowanków nie spodziewał 

się tej smutnej informacji. Pierwszą reakcją było nie-

dowierzanie, poczucie bólu i straty, a następną – przy-

wołanie tak wielu ciepłych obrazów i wspomnień. Dla 

nikogo z osób znających Siostrę Profesor nie ulegało 

wątpliwości, że odszedł wspaniały człowiek, znakomi-

ty historyk i nauczyciel. 

Niniejszy tekst o  Siostrze Profesor nie jest arty-

kułem biograficznym ani klasycznym tekstem in me-

moriam. To krótkie wspomnienie ucznia i  współpra-

cownika, który miał zaszczyt współpracować z s. prof. 

Urszulą Borkowską od ponad 20 lat. Osobom zainte-

resowanym życiem i karierą naukową Siostry Profesor 

mogę polecić wspaniały tekst prof. Czesława Deptuły 

w Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultu-

ry i  społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor 

Urszuli Borkowskiej OSU (Kraków 2006). Znajdują się 

w nim podstawowe informacje biograficzne o Siostrze 

Profesor i próba prezentacji dokonań naukowych. 

Urszula Borkowska urodziła się 11  VIII 1935  r. 

w  Gdyni. Po wkroczeniu do miasta wojsk hitlerow-

skich w  pierwszych dniach września 1939  r. jej ro-

dzina opuściła Gdynię i spędziła okupację w podwar-

szawskim Aninie. Po zakończeniu działań wojennych 

Urszula Borkowska powróciła do rodzinnego miasta, 

gdzie po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczę-

ła naukę w  Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólno-

kształcącym Sióstr Urszulanek. W  1953  r., po zda-

niu matury, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszu-

lanek Unii Rzymskiej. Pierwsze śluby złożyła 11  II 

1956 r. w Częstochowie. W 1958 r. ukończyła dwulet-

nie studia filozoficzno-teologiczne w  Międzyzakon-

nym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krako-

wie, a następnie przez rok pracowała w urszulańskim 

liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu. W 1959 r. 

rozpoczęła studia w Sekcji Filologii Angielskiej Wy-

działu Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego. Podczas studiów ukształtowa-

ły się jej zainteresowania dziejami średniowiecznego 

chrześcijaństwa. Warsztat naukowy Siostry Profesor 

rozwijał się pod okiem znakomitych uczonych, któ-

rzy pracowali w tym czasie w Sekcji Historii, przede 

wszystkim prof. Zygmunta Sułowskiego i  prof. Je-

rzego Kłoczowskiego. Pod opiekę pierwszego z  wy-

mienionych przygotowała pracę magisterską pt. Kult 

liturgiczny św. Urszuli w Polsce do XVI w. Od 1967 r. 

Siostra Borkowska na stałe związała się z Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim, gdzie początkowo krótko 

pracowała w  Bibliotece Uniwersyteckiej, a  następnie, 

przez kolejnych czterdzieści lat, w Sekcji Historii. Jej 

rozprawa doktorska pt. Treści ideowe w  dziełach Jana 

Długosza została przygotowana pod kierunkiem prof. 

Aleksandra Gieysztora i  obroniona w  1976  r. w  In-

stytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

W 1990 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego 

na podstawie rozprawy poświęconej modlitewnikom 

królewskim. W  1992  r. została profesorem nadzwy-

czajnym, a w 1999 r. profesorem zwyczajnym.

Już same tytuły przywołanych wyżej rozpraw, które 

łączyły się z uzyskaniem kolejnych stopni naukowych, 

dobrze odzwierciedlają rozwój zainteresowań ich Au-

torki; począwszy od pracy magisterskiej, która wpro-

wadziła Siostrę Borkowską w prężnie rozwijający się 

nurt badań nad średniowieczną hagiografią, poprzez 

rozprawę doktorską, która dzięki analizie spuścizny 

pisarskiej Jana Długosza pozwoliła jej realizować ba-

dania nad średniowieczną i  humanistyczną historio-

grafią, po książkę habilitacyjną, która z kolei wyzna-

czyła ważny etap jej badań nad dynastią jagiellońską. 

Warto podkreślić, że uprawiając wszystkie wskaza-

ne powyżej obszary eksploracji naukowej i  systema-

tycznie publikując związane z nimi prace, w ostatnich 

dwóch dekadach to właśnie dzieje i kultura czasów ja-

giellońskich znalazły się w centrum Jej zainteresowań 

Mistrzyni
Wspomnienie o s. prof. Urszuli Borkowskiej OSU

dr hab. Paweł Kras, 
prof. KUL

kierownik Katedry 
Dziejów i Kultury Europy 

Jagiellońskiej
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badawczych. Tej tematyce poświęciła kilkadziesiąt tek-

stów, od biogramów członków dynastii jagiellońskiej 

poprzez studia analityczne związane z dworem, rezy-

dencjami i religijnością Jagiellonów po kompleksowe, 

wydane w  2011  r., studium pt. Dynastia Jagiellonów 

w Polsce, które obecnie można uznać za opus vitae Sio-

stry Borkowskiej

Nie jest celem niniejszego wspomnienia dokonanie 

choćby pobieżnego przeglądu bogatej spuścizny na-

ukowej Siostry Profesor. Z pewnością w innym miej-

scu i  – wierzę – nieodległej przyszłości będzie moż-

na w  sposób systematyczny omówić jej osiągnięcia 

badawcze. Wśród znawców problematyki, ale także 

wśród czytelników prac Siostry Borkowskiej uznanie 

budził znakomity warsztat historyczny, umiejętności 

analizy różnorodnych źródeł, oryginalność ujęcia po-

dejmowanej tematyki i ogromna erudycja. Siostra Bor-

kowska odważnie podejmowała problematykę słabo 

opracowaną w polskiej historiografii. Sięgała po źró-

dła nieznane lub rzadko eksplorowane i  analizowała 

je z właściwą sobie sumiennością. Doskonale zorien-

towana w bieżącym rozwoju badań mediewistycznych, 

była w stanie zaproponować oryginalne kwestionariu-

sze badawcze i  stawiać pytania, które wcześniej nie 

były zadawane. Można dostrzec to już w jej pracy ma-

gisterskiej, a także w powstających kolejno pracach po-

święconych dziełom Jana Długosza, kulturze religijnej 

i dworowi Jagiellonów. Szereg jej studiów, jak te doty-

czące królewskiej pietas, ceremoniałowi pogrzebowe-

mu polskich monarchów czy choćby szeroko pojętym 

praktykom religijnym, miało charakter pionierski i na 

długo pozostanie podstawowymi opracowaniami tej 

problematyki. Bibliografia prac Siostry Borkowskiej, 

przygotowana przez dr Agnieszkę Januszek-Sieradz-

ką, została opublikowana w księdze jubileuszowej, a jej 

zaktualizowana wersja jest dostępna w  internetowej 

edycji wystawy „Vita mutatur non tollitur”.

Dla wielu wychowanków Siostry Profesor, od koń-

ca lat sześćdziesiątych biorących udział w prowadzo-

nych przez nią zajęciach, pozostanie Ona niezapo-

mnianym wzorem mistrzyni, osoby świetnie wykłada-

jącej i prowadzącej prace studentów. Każdy, kto miał 

szczęście uczestniczyć w  zajęciach Siostry Profesor, 

zapamiętał ją jako osobę wymagającą, ale zarazem ota-

czającą studenta życzliwą opieką. Siostra Borkowska 

starannie przygotowywała swoje zajęcia, sporządzała 

ich konspekty, wiedziała, co chce przekazać i  jak to 

osiągnąć. Potrafiła zainteresować wykładaną przez sie-

bie problematyką nawet tych studentów, dla których 

średniowiecze stanowiło przysłowiową terra incognita. 

Przez wiele lat Siostra Urszula uczyła warsztatu histo-

rycznego w  ramach zajęć ze wstępu do badań histo-

rycznych na I roku studiów historycznych. Dla wielu 

uczestników tych zajęć w pamięci pozostaje ich żywe 

wspomnienie. W  latach osiemdziesiątych odbywały 

się one wcześnie rano w  piątek lub sobotę. Siostra 

Profesor oczekiwała zawsze punktualności i  dobrego 

przygotowania. Wpajała nam zasadę, że przygotowa-

nie w  równym stopniu obowiązuje zarówno prowa-

dzącego, jak i  studenta. Powtarzała często, że jest to 

konieczne, aby warsztatowe zajęcia miały sens, a w eg-

zekwowaniu tego przygotowania była pryncypialna. 

Wymagało to od uczestników regularnej pracy w bi-

bliotekach zakładowej i  uniwersyteckiej, ustawiania 

się w kolejce do książek, które były dostępne niekiedy 

tylko w jednym egzemplarzu. Do rozmiarów legendy 

urosło przygotowywanie fiszek, które stanowiły obo-

wiązkową pracę domową na niemal każdych zajęciach. 

Pod koniec rocznych ćwiczeń ze wstępu do badań hi-

storycznych z Siostrą Profesor ich uczestnicy żartobli-

wie rozmawiali o kilogramach przygotowanych fiszek.

Szczególne wspomnienie Siostry Borkowskiej za-

chowują w  pamięci uczestnicy seminariów magister-

skich i doktorskich, bo na tych zajęciach szczególnie 

mocno czuło się bliskość Mistrzyni. W  ciągu swo-

jej wieloletniej pracy dydaktycznej Siostra Profesor 

wypromowała niemal 70 magistrów i  9 doktorów. 

Uczestnicy tych zajęć mieli pełną świadomość, na ja-

kie seminarium się zapisują i  jak wysoko ustawio-

na jest poprzeczka. Ważny był harmonogram, który 

Siostra określała na pierwszych zajęciach, wyznacza-

jąc każdemu terminy przygotowania kolejnych części 

rozprawy. Wszystkie prace, których pełny wykaz znaj-

duje się we  wspomnianej księdze jubileuszowej, były 

ściśle związane z  obszarami badań naszej Mistrzy-

ni. Wszystkie podejmowały tematykę, która rozwijała 

w oryginalny sposób studia z zakresu historii kultury 

wieków średnich i epoki nowożytnej. Kilka z nich zo-

stało uhonorowanych nagrodami lub wyróżnieniami 

przyznanymi przez Polskie Towarzystwo Historyczne 

w Konkursie im. Profesora Stanisława Herbsta. 

Działalność organizacyjna Siostry Profesor stanowi 

kolejny obszerny temat, który w  tym miejscu moż-

na jedynie zasygnalizować. Siostra Urszula Borkow-

ska była osobą bardzo aktywną, chętnie uczestniczącą 

w  konferencjach polskich i  zagranicznych. Wspólnie 

z  prof. Kłoczowskim tworzyła Polską Komisję w  ra-

mach Międzynarodowej Komisji Historii Porównaw-

czej Kościołów (CIHEC), w  której pełniła funkcję 

sekretarza naukowego, a  następnie wiceprzewodni-

czącej. Niemal co roku uczestniczyła w  organizowa-

nych przez CIHEC konferencjach, współorganizowa-

ła też kongresy CIHEC, które miały miejsce w War-

szawie (1978) i  Lublinie (1996). Równie aktywnie 

brała udział w  pracach brytyjskiej Ecclesiastical Hi-

story Society, której była wieloletnią członkinią. Nale-

żała też do wielu polskich i zagranicznych towarzystw 

naukowych. S. prof. Urszula Borkowska była uczo-

ną międzynarodowego formatu, chętnie zapraszaną 

do udziału w projektach badawczych i grantach. Jako 

visiting professor prowadziła zajęcia na prestiżowych 

uczelniach europejskich i amerykańskich. Jej duża ak-

tywność międzynarodowa sprawiła, że stała się dobrze 

rozpoznawalną postacią polskiej mediewistyki.

Pozwolę sobie na zakończenie tego krótkiego 

wspomnienia przywołać jakże trafne słowa, którymi 

prof. Czesław Deptuła rozpoczął swój szkic biogra-

ficzny we wspominanej tu księdze pamiątkowej: „Ży-

cie, praca i  zasługi Siostry Profesor Urszuli Borkow-

skiej to rzeczywistość o wielu wymiarach […] chodzi 

bowiem o sylwetkę wybitnej Uczonej i Mistrzyni in-

telektualnej, wybitnego Nauczyciela i  Wychowawcy 

akademickiego”. 
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Pożegnanie wygłoszone 
podczas Mszy św. pogrzebowej 
dra Jana Skarbka
Zgodnie ze zwyczajem przed zakończeniem liturgii 

pogrzebowej chcemy jeszcze raz spojrzeć na życie 

i  postać człowieka, którego dzisiaj żegnamy. Dlatego 

spróbuję powiedzieć, kim był mój Mistrz i  Profesor 

śp. Jan Skarbek.

Poznałam Go 30 lat temu, kiedy rozpoczynałam 

studia historyczne na KUL. Był opiekunem nauko-

wym i faktycznym promotorem mojej pracy magister-

skiej i  doktorskiej, pierwszym czytelnikiem i  kryty-

kiem kolejnych rozdziałów książki habilitacyjnej, tym, 

który wprowadzał mnie coraz głębiej w tajniki warsz-

tatu historycznego, rozszerzał horyzonty, pokazywał 

drogi. Historykiem i nauczycielem akademickim sta-

wałam się pod ręką i okiem prof. Jana Skarbka – tak 

było aż do 14  V 2014  r. W  życiorysach naukowych 

podaje się daty doktoratu i habilitacji – ja doliczam do 

nich ten dzień, kiedy Profesor nazwał mnie pierwszy 

raz publicznie swoją uczennicą.

Profesor kochał Historię. Parafrazując słowa z kro-

niki Jana Długosza, można powiedzieć, że „obrał sobie 

naukę za szlachectwo, ojczyznę, matkę i karmicielkę”. 

Kochał z ogromną pasją, do ostatnich chwil swojego 

życia. I tę niebywałą pasję potrafił przekazywać – wy-

starczyła godzina konsultacji czy dyskusji naukowej 

z prof. Skarbkiem, żeby zatęsknić za archiwum, kwe-

rendą, studium. Ale wystarczało jeszcze mniej, może 

kwadrans, żeby poczuć wielką pokorę wobec Jego wie-

dzy i erudycji. 

Talent badawczy nie zawsze idzie w parze z darem 

dzielenia się wiedzą. Profesor łączył oba te talenty – 

był wirtuozem dydaktyki akademickiej i  popularyza-

cji historii. Jego zajęcia nigdy się nie powtarzały, były 

oryginalne i  odkrywcze. Niektóre pamiętam do dziś. 

Pamiętam też, że czekałam na nie przez cały tydzień, 

a  potem, po półtorej godziny konwersatorium w  sali 

24, czułam pewną pretensję do Profesora – dlaczego 

tak krótko... Był w stanie zafascynować wykładem na-

ukowców i  studentów, ale i  zupełnie nieprzygotowa-

nych czy nawet przypadkowych słuchaczy – po Jego 

wykładzie na promocji książki osoba ze świata biznesu 

i  pracownik techniczny mówili: „Jakie to było cieka-

we...”. Nigdy nie szukał studentów najzdolniejszych 

i  najbardziej inteligentnych, takich, z  którymi łatwo 

jest pracować. Wierzył, że każdy, nawet bardzo prze-

ciętnie uzdolniony młody człowiek, jeśli tylko zechce 

podjąć systematyczną pracę, może przekroczyć próg 

dzielący zbieracza podpisów od historyka. 

Profesor Jan Skarbek był człowiekiem nieskazitel-

nej prawości. Nie było w nim cienia fałszu, obłudy czy 

gry. Myślę, że ten rys, widoczny dla wszystkich, był 

czymś co najwięcej i  najsilniej mówiło o  Jego Oso-

bie. Zawsze i  w  każdych okolicznościach był wierny 

tym wartościom, w które wierzył i którym służył. Nie 

uznawał kompromisów moralnych, bez względu na 

cenę. 

Profesor był absolutnie bezinteresowny. Jeśli wiedzę 

i  inne dary umysłu i  intelektu można nazwać bogac-

twem, to On przez całe życie rozdawał swój majątek 

innym, dla siebie zostawiając niewiele albo nic. Rozda-

wał wszystkim, którzy do niego przychodzili, starszym 

i  młodszym kolegom, uczniom, studentom, osobom 

spoza środowiska akademickiego. Zawsze znajdował 

czas. I pozostał wierny tej postawie nawet wtedy, gdy 

niektórzy nadużywali Jego zaufania i  przywłaszczali 

sobie Jego odkrycia i owoce Jego pracy.

Jako góral z Nowego Targu Profesor bywał gwał-

towny, nie łagodził swoich ocen, nie przebierał w sło-

wach. Kiedy spotkał się z postępowaniem, które uzna-

wał za niegodne, potrafił zerwać stosunki. Ale dopiero 

po wielu latach odkryłam, że był jednocześnie czło-

wiekiem całkowicie bezbronnym wobec zła i krzywdy 

– całkowicie bezbronnym, bo całkowicie niezdolnym 

do nienawiści i  do odpłacania złem za zło. Te dwie 

cechy Pana Profesora – Jego bezinteresowność i  Jego 

reakcja na krzywdę – były chyba najbardziej dalekie 

od tego, co można nazwać „mądrością tego świata”. 

Były tak dalekie, że aż budziły sprzeciw. Kiedy szuka-

łam w Kazaniu na górze błogosławieństw najbliższych 

Osobie i życiu Profesora, wybrałam te dwa, które zna-

lazły się na naszym nekrologu uniwersyteckim – „Bło-

gosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie” i  „Błogosławieni, którzy łakną 

i  pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasy-

ceni”. Słowami Ewangelii można też określić pewien 

szczególny wymiar obecności prof. Skarbka w  na-

szym środowisku – był jego solą, a  czasem znakiem 

sprzeciwu.

Nigdy i nigdzie nie spotkałam człowieka tak wier-

nego i  oddanego idei Uniwersytetu – Uniwersytetu 

dr hab. Anna 
Barańska, prof. KUL

prof. nadzw. w Katedrze 
Historii XIX Wieku
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Katolickiego. O  misji naszej Uczelni przy różnych 

okazjach pada bardzo wiele słów, czasem nawet zde-

cydowanie za wiele. Profesor Skarbek był najgłębiej 

przekonany o sensie tej misji. Nie był naiwny – widział 

do jakiego stopnia idea Katolickiego Uniwersytetu by-

wa nadużywana, wykrzywiana, służy jako stopień do 

prywatnej kariery. Ale sam pozostał jej wierny wier-

nością najwyższej próby. 

Profesor był człowiekiem głębokiej wiary i  co-

dziennej, pokornej modlitwy, która prowadziła Go 

przez życie. [Wierzę że Bóg, który przemawia przez 

przypowieści, mówi dzisiaj do nas przez ten czytelny 

znak: przez dwa dni prowadził nas przez ciemną doli-

nę deszczu, a teraz zapalił słońce zmartwychwstania.]

Skarbem i  dumą Profesora była Jego Rodzina. 

Żona, Pani Teresa, która dzieliła z  Nim całe piękne 

i trudne życie. Synowie Krzysztof i Piotr, córka Iwona, 

wreszcie wnuki: Grzegorz, Julia, a od niedawna szcze-

gólnie podobny do Dziadka Fryderyk.

Panie Profesorze! Cztery lata temu w  podobnym 

gronie Rodziny, przyjaciół i  uczniów spotkaliśmy się 

na Pana jubileuszu naukowym. Chociaż zawsze unikał 

Pan ceremonii i honorów, ucieszył się Pan wtedy naszą 

księgą – darem serca uczniów, którzy wiedzą, że i tak 

nie potrafią spłacić swego długu. Jeżeli dzisiaj jesteśmy 

tutaj w strojach, które symbolizują najstarszą tradycję 

akademicką, to dlatego, żeby przez ten symbol powie-

dzieć, że Pan Profesor był i pozostaje nadal członkiem 

Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Członkiem szczególnym, 

od którego nie bylibyśmy godni przyjąć kolokwium 

habilitacyjnego.

Bogu Wszechmogącemu, przez którego i dla któ-

rego wszystko żyje, powierzamy Profesora Jana, który 

na tym świecie zawsze wybierał dla siebie ostatnie 

miejsce. Panie Jezu Chryste, który za nas umarłeś i dla 

nas zmartwychwstałeś, daj Mu w Domu Ojca miejsce 

przygotowane dla ucznia umiłowanego.

Jan Leon Skarbek urodził się 24  X 1940  r. w  Nowym Targu. W  la-
tach 1958-1963 odbył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W  1972  r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od 1965  r. pracował w  Sekcji, a  potem w  Instytucie 
Historii KUL, współpracował z  Instytutem Geografii Historycznej 
Kościoła w Polsce. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego 
i  Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem założycielem Towarzystwa 
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i honorowym człon-
kiem Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza.

Jego zainteresowania naukowe obejmowały kilka obszarów badaw-
czych: powstanie listopadowe, struktury administracyjne państwowe 
i  kościelne na ziemiach polskich pod zaborami, dzieje Kościołów i  wy-
znań w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX w.

Zrezygnował z  formalnej kariery akademickiej, aby służyć swą wie-
dzą i  talentami środowisku naukowemu, wielu pokoleniom studentów, 
Kościołowi i społeczeństwu.

Zmarł 14 V 2014 r. w Lublinie. Msza Święta żałobna została odprawiona 
17  V 2014  r. w  kościele akademickim KUL. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Szanowna Pani Tereso, Małżonko świętej pamięci 

profesora Jana Skarbka, Szanowne Dzieci, Szanowna 

Rodzino,

Przewielebny Księże Biskupie i Księża Celebransi,

Czcigodny Ojcze Rektorze,

Szanowni Członkowie Rady Wydziału Nauk 

Humanistycznych,

Koleżanki i  Koledzy z  Instytutu Historii: Studenci 

i Pracownicy,

Panie, Panowie,

świętej pamięci profesor Jan Skarbek był przede wszyst-

kim Mężem i Ojcem. Dlatego kieruję moje słowa współ-

czucia i szacunku do Jego Rodziny – Małżonki i Dzieci. 

Dane mi było poznać Wasz dom osobiście i  mogę sobie 

wyobrazić, jak wielką stratę on poniósł wraz z odejściem 

Państwa Męża i Ojca.

Jan Skarbek był i pozostanie w mojej pamięci człowie-

kiem niezwykłym. W  jednej osobie zostało połączonych 

wiele talentów. Jak większość osób ze  środowiska histo-

ryków KUL z  bardzo wielu z  nich skorzystałem. Sko-

rzystałem z Jego nauk jako student, jako pracownik i ja-

ko człowiek po prostu. Nauczył mnie podstaw rzemiosła 

historycznego, entuzjazmu do pracy historyka, ciekawości 

intelektualnej.

Wiem, bo to widziałem, jak wiele korzystali z  Jego 

talentów także przedstawiciele innych niż historyczne 

środowisk. Być może, czasami, Jan Skarbek był dla nas 

bardziej dostępny niż dla swojej Rodziny. Za to muszę 

Panią, Pani Tereso, przeprosić, ale wyjaśniam: potrze-

bowaliśmy Go i potrzebować będziemy nadal. Jestem mu 

bardzo wdzięczny za wszystko, co uczynił dla nas, stu-

dentów i pracowników Sekcji, a  teraz Instytutu Historii 

KUL.

Był bardzo dobrym nauczycielem akademickim, 

ukształtował około 40 roczników historyków studiujących 

na KUL. Był świetnym, pełnym pomysłów badaczem, 

historykiem ogromnego talentu i  ogromnego krytycyzmu 

wobec pracy własnej.

Po latach znajomości muszę to powiedzieć: był zbyt 

krytyczny wobec tego, co sam zrobił i napisał. Żałuję, że 

tej postawy nie potrafiliśmy zmienić. Ale taki był po prostu 

i za to także Go ceniliśmy, cenimy i cenić będziemy.

Obraz Jana Skarbka nie byłby pełny, gdybym nie do-

dał, że świetnie grał w piłkę nożną, wędkował, wspaniale 

gawędził. Był dobrym i prawym człowiekiem.

W  imieniu Państwa Dziekanów, Rady Wydziału 

i  swoim własnym żegnam świętej pamięci Jana Skarb-

ka, naszego Nauczyciela, Kolegę i  także, dla wielu, 

Przyjaciela.

Składam na ręce Pani Teresy, Małżonki, wyrazy 

współczucia. Wszystkim obecnym dziękuję za udział w tej 

Mszy św. i proszę o pamięć o świętej pamięci Janie Skarb-

ku. Był, co poczytujemy sobie za zaszczyt, jednym z nas.

Hubert Łaszkiewicz

dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Stralsund, 16 maja 2014 r.
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“Artes serviunt vitae, 
sapientia imperat” 

ICBN KUL powstaje w wyniku realizacji projek-

tu finansowanego w  ramach Programu Operacyjne-

go Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Prio-

rytetowa I  Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 

Wspieranie Innowacji. Pojawienie się w 2007  r. pro-

gramu operacyjnego dedykowanego najuboższym re-

gionom w Polsce było ogromną szansą na rozbudowę 

infrastruktury na Lubelszczyźnie, w tym także lubel-

skich uczelni. Nasz Uniwersytet dwukrotnie korzystał 

z dofinansowania w ramach PO RPW – pierwszy pro-

jekt dotyczył budowy gmachu dla powołanego właśnie 

Instytutu Biotechnologii, drugi zaś umożliwił rozpo-

częcie budowy i zakup nowoczesnej aparatury na po-

trzeby naukowców z  Instytutu Ochrony Środowiska. 

Przygotowany przez nich projekt ICBN ruszył pełną 

parą wiosną 2009 r., a w już grudniu zostały zakupione 

pierwsze egzemplarze aparatury. Budynek ICBN jest 

bliźniaczym odbiciem budynku biotechnologii, który 

– o czym warto przypomnieć – zdobył pierwsze miej-

sce w IX edycji konkursu o Kryształową Cegłę w ka-

tegorii budynków oświatowych. 

ICBN to nie tylko powstający właśnie atrakcyjny 

budynek i  nowoczesna aparatura, ale przede wszyst-

kim zespół naukowców, który stworzył projekt cen-

trum naukowego o profilu interdyscyplinarnym. Mło-

dzi ludzie, specjaliści w dziedzinie nauk biologicznych 

i  chemicznych, zaprojektowali laboratoria na miarę 

XXI w. o potencjale, którzy może zostać wykorzystany 

do rozwiązywania wielu problemów otaczającego nas 

świata. A są one niebanalne, to m.in. skażona żywność, 

wymagająca nieustannej kontroli; owady szkodniki 

niszczące drzewa; zanieczyszczenie środowiska, skut-

kujące wzrostem zachorowań; poszukiwanie nowym 

materiałów, lepszych, tańszych, bezpieczniejszych. Ba-

dania prowadzone w ICBN obejmują takie dziedziny, 

jak: biologia, chemia, medycyna, farmacja, kosmetolo-

gia, ochrona zdrowia, optyka rentgenowska, żywienie 

człowieka, ochrona środowiska. Można dodać jeszcze 

wiele innych, gdyż w projekcie ICBN zakłada się sze-

roko zakrojoną współpracę z ośrodkami akademickimi 

oraz środowiskiem specjalistów praktyków. 

 Na Interdyscyplinarne Centrum Badań Nauko-

wych składa się sześć jednostek, z których każda cha-

rakteryzuje się określonym profilem naukowym i spe-

cyfiką prowadzonych prac badawczych. Laboratorium 

Biokontroli, Produkcji i  Aplikacji EPN, Laborato-

rium Mikroskopii Konfokalnej i  Elektronowej oraz 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego są ukierunkowane 

przede wszystkim na badania w dziedzinie nauk bio-

logicznych, zaś Laboratorium Optyki Rentgenowskiej, 

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i  Spektro-

skopii oraz Pracownia Materiałów Kompozytowych 

i Biomimetycznych – na badania w zakresie nauk che-

micznych. We wszystkich pracowniach podejmowane 

są także tematy z dziedzin pokrewnych.

dr hab. Elżbieta Anna 
Stefaniak, prof. KUL

dyrektor ICBN

Interdyscyplinarne 
Centrum Badań 
Naukowych KUL (cz. 1)

Gmach ICBN na terenie 
kampusu Poczekajka 

(fot. Elżbieta Anna Stefaniak)
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Laboratorium Biokontroli, 
Produkcji i Aplikacji EPN 

Jego misją jest stworzenie biopreparatu, który zwal-

cza szkodliwe owady. Skrót EPN oznacza entomo-

patogeniczne nicienie, czyli grupę nicieni wykorzy-

stywanych w  biologicznym zwalczaniu szkodników 

roślin. W Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Apli-

kacji EPN królują nicienie z  rodzajów Steinernema 
i  Heterorhabditis. Mają specyficzne cechy biologicz-

ne, co zdaniem dr Anny Kreft, kierownik Laborato-

rium, czyni je niezwykle ciekawym obiektem badaw-

czym. Posiadają bowiem wolnożyjące w  glebie larwy 

inwazyjne, które wykształciły zdolność aktywnego wy-

szukiwania żywiciela. Naturalnym środowiskiem dla 

większości gatunków jest gleba, gdzie atakują przede 

wszystkim larwy i poczwarki szkodników, w krótkim 

czasie (mniej niż dwie doby) unieszkodliwiając swo-

ich żywicieli. Są bezpieczne dla organizmów roślin-

nych czy zwierzęcych oraz człowieka. Co ciekawe, nie 

są w  swej walce osamotnione. Nicienie należące do 
Steinernema i Heterorhabditis żyją w symbiozie z bak-

teriami, które są uwalniane do organizmu żywiciela 

po jego zarażeniu. Bakterie zabijają gospodarza, na-

mnażają się, rozkładając i  żywiąc się jego tkankami, 

które stanowią pożywkę dla nicieni, notabene – same 

też stając się składnikiem tej pożywki. Badania pro-

wadzone w  Laboratorium pokazały skuteczność en-

tomopatogenicznych nicieni w ograniczaniu populacji 

chrabąszcza majowego, a także w walce z niszczycie-

lem kasztanowców – szrotówkiem kasztanowcowiacz-

kiem. Zmagania ze szkodnikami są żmudne i nie za-

wsze skuteczne, o czym przypominają przedwcześnie 

pożółkłe i  zniszczone wraz z  początkiem lata liście 

kasztanowców. Alternatywą dla bioaktywnych pesty-

cydów są oczywiście pestycydy chemiczne ze  swoją 

zabójczą wręcz skutecznością, niosące często śmiertel-

ne zagrożenie dla owadów pożytecznych, np. pszczół. 

W ślad za opracowaniem skutecznej metody zwalcza-

nia szkodników roślin na bazie EPN dr Anna Kreft 

planuje rozpocząć produkcję biopreparatu na szeroką 

skalę, do czego służyć będą bioreaktory, które mają 

być docelowo zainstalowane w  budującej się właśnie 

siedzibie ICBN. Dzięki współpracy z  Lasami Pań-

stwowymi, prowadzonej wspólnie z  grupą pracowni-

ków pod kierunkiem dra Henryka Skrzypka z Katedry 

Zoologii i Ekologii KUL, jest szansa na sprawdzenie 

skuteczności działania biopreparatu w warunkach po-

lowych (a dokładniej: leśnych).

Laboratorium Mikroskopii 
Konfokalnej i Elektronowej

Zostało powołane z myślą o prowadzeniu szeroko 

zakrojonych badań interdyscyplinarnych z zastosowa-

niem rozmaitych technik mikroskopowych. Główny 

obszar tematyczny, zaplanowany do realizacji przez 

kierownika Laboratorium dra Tomasza Skrzypka, to 

biomedyczne badania aplikacyjne nad zmianami za-

chodzącymi w  trakcie rozwoju układu pokarmowego 

Bakterie obecne na powierzchni 
komórek nabłonkowych w jelicie 
biodrowym, sfotografowane przy 
użyciu skaningowego mikroskopu 
elektronowego, powiększenie 
25 000 razy (fot. Tomasz Skrzypek)

Larwa inwazyjna entomopatogenicznych nicieni z gatunku 
„Steinernema carpocapsae”, sfotografowana przy użyciu 
skaningowego mikroskopu, powiększenie 30 000 razy 
(fot. Waldemar Kazimierczak)
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ssaków, z  uwzględnieniem człowieka we  wczesnym 

okresie rozwojowym. Prace dra Skrzypka obejmu-

ją również analizę struktury kości i  ich składu pier-

wiastkowego u  ssaków, identyfikację gatunków i  do-

kumentację zmian wywoływanych w  narządach na 

skutek obecności pasożytów, obrazowanie ultrastruk-

tury powierzchni pokrycia ciała pierwotniaków, zwie-

rząt bezkręgowych i  kręgowców oraz organów roślin 

do celów taksonomicznych, obrazowanie struktur po-

wierzchniowych, defektów, różnic w strukturze próbek 

biologicznych.

W Laboratorium prowadzone są głównie badania 

o profilu biologicznym, ale także z  dziedziny chemii 

czy analizy materiałowej. Mikroskopy elektronowe bę-

dące na jego wyposażeniu mają możliwości prowadze-

nia badań wykraczających poza obserwacje preparatów 

biologicznych. Skaningowy mikroskop elektronowy 

(SEM), stosowany do badania powierzchni, posiada 

cztery detektory obrazujące, detektor mikrofluore-

scencji rentgenowskiej do wykrywania pierwiastków 

obecnych w  obrazowanej próbce oraz detektor dy-

frakcji elektronów wstecznie rozproszonych EBSD 

(Electron Backscatter Diffraction) do identyfikacji faz 

i orientacji kryształów. Zakres uzyskiwanych powięk-

szeń w tym mikroskopie wynosi od 10 do 1 000 000 

razy. Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) 

stosowany jest do obrazowania preparatów bardzo 

cienkich, gdyż rejestrowane są elektrony przechodzą-

ce przez preparat. Jest idealny do rejestrowania ultra-

struktury mikroorganizmów, tkanek i  komórek, ale 

także umożliwia analizę składu oraz rozmieszczenia 

pierwiastków w  próbkach dzięki detektorowi EELS 

(Electron Energy Loss Spectroscopy – spektroskopia strat 

energii elektronów). Laboratorium dysponuje też apa-

raturą, która jest niezbędna do przygotowania prepa-

ratów mikroskopowych lege artis, czyli zautomatyzo-

wanymi systemami do utrwalania, suszenia, zatapiania, 

barwienia preparatów, systemami skrawania (kriostat, 

mikrotom i  ultramikrotom), systemami do napylania 

węglem, złotem z  palladem i  chromem. Mikroskop 

SEM posiada także system kriotransferu, przez co 

umożliwia obrazowanie i analizę zamrożonych próbek 

biologicznych. 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego

Profil naukowo-badawczy tej jednostki zakła-

da w  znacznej mierze prowadzenie badań in vivo 

z  udziałem szczurów jako organizmów modelowych. 

Szczury i myszy to często spotykane, chociaż nie je-

dyne zwierzęta laboratoryjne angażowane do badań 

medycznych, farmakologicznych, toksykologicznych. 

Osią zainteresowań naukowych kierownik Pracowni 

dr Agnieszki Ścibior jest badanie odpowiedzi orga-

nizmu na wybrane pierwiastki oraz badanie skutków 

interakcji pomiędzy nimi. Szczególną uwagę i  liczne 

eksperymenty poświęcono wanadowi, który budzi za-

interesowanie wielu ośrodków naukowych na całym 

świecie. Pierwiastek ten cechuje stosunkowo wąski 

margines bezpieczeństwa, co oznacza, że istnieje mała 

różnica pomiędzy dawką leczniczą a  toksyczną. Poza 

tym ma on dwa oblicza – z  jednej strony wykazuje 

działanie antyoksydacyjne, z drugiej zaś potrafi dzia-

łać jako silny prooksydant i generować w organizmie 

stres oksydacyjny, a więc nasilać w nim produkcję re-

aktywnych form tlenu (RFT), w tym wolnych rodni-

ków. Konsekwencją tego zjawiska mogą być uszko-

dzenia oksydacyjne wielu ważnych składników ko-

mórek, w  tym m.in. DNA, białek i  lipidów. Wanad 

może również osłabiać składniki bariery antyoksyda-

cyjnej i  w  efekcie prowadzić do zaburzenia równo-

wagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej. Stres oksyda-

cyjny ma wiele przyczyn i  nie zawsze wywołany jest 

przez substancje chemiczne, ale niewątpliwie walka 

z nim wymaga wsparcia i zaangażowania naukowego. 

W eksperymentach prowadzonych w Pracowni Stre-

su Oksydacyjnego testuje się także możliwość wyko-

rzystania magnezu w  obniżaniu toksyczności wana-

du i łagodzeniu skutków zatrucia tym pierwiastkiem. 

Magnez, jak wiadomo, jest niezbędny w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu człowieka i jak widać, je-

go znaczenie może okazać się większe niż dotychczas 

przypuszczano. 

W  Pracowni wykonuje się różne analizy próbek 

biologicznych pochodzenia zwierzęcego, zaczynając od 

oznaczenia między innymi niektórych biomarkerów 

stresu oksydacyjnego, nefrotoksyczności i  hepatotok-

syczności, a  także oznaczania parametrów hematolo-

gicznych, wybranych transporterów metali dwuwarto-

ściowych i wielu innych parametrów biochemicznych. 

Podczas badań uczestniczące w  nich zwierzęta 

(szczury) przez cały okres trwania eksperymentu, od 

dnia rozpoczęcia do zakończenia (w  sposób huma-

nitarny), muszą mieć zapewnione właściwe warunki 

egzystencji, co zresztą wymagane jest poprzez regu-

lacje prawne, unijne i krajowe. Dr Agnieszka Ścibior 

przygotowała program funkcjonalno-użytkowy nowo-

czesnej zwierzętarni, która nie tylko będzie spełniać 

wszystkie obowiązujące normy, ale także będzie wypo-

sażona w dodatkowe pomieszczenia, np. salę do zabie-

gów chirurgicznych oraz do zapewnienia zwierzętom 

opieki pooperacyjnej. Dzięki temu będzie można roz-

szerzyć znacznie zakres badań na zwierzętach i reali-

zować projekty służące ludziom w walce z chorobami 

cywilizacyjnymi czy chorobami wieku podeszłego. 

Zespół Pracowni Stresu Oksydacyjnego oprócz 

badań in vivo planuje prowadzić także doświadcze-

nia in vitro na wybranych hodowlach komórkowych. 

Dotychczasowy panel analiz biochemicznych ma być 

rozszerzony o  dodatkowe biomarkery stresu oksyda-

cyjnego, anemii i nefrotoksyczności, a także oznacza-

nie markerów obrotu kostnego, stanu zapalnego oraz 

wybranych parametrów związanych z  metabolizmem 

takich pierwiastków, jak żelazo czy miedź. Ponadto, 

we współpracy z amerykańską grupą badawczą zajmu-

jącą się syntezą kompleksów wanadu pod kątem ich 

potencjalnego wykorzystania w leczeniu m.in. cukrzy-

cy u  ludzi, w Pracowni zaplanowano badania wybra-

nych kompleksów tego pierwiastka na modelu zwie-

rzęcym (szczurach).
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W 2011 r. z inicjatywy obecnych 
pracowników Instytutu Inżynierii 
Środowiska Wydziału Zamiejscowego 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej 
Woli powstał klaster gospodarczy. 
Pierwotnie nosił on nazwę 
Wschodni Klaster Odpadowy. Od 
stycznia 2014 r. funkcjonuje jako 
stowarzyszenie pod nazwą Wschodni 
Klaster Komunalny. Jego uczestnicy 
zlokalizowani są na obszarze czterech 
województw: podkarpackiego, 
lubelskiego, świętokrzyskiego 
i dolnośląskiego. Obecnie Klaster liczy 
18 członków: 14 przedsiębiorstw, 
3 jednostki naukowe (w tym KUL), 

1 instytucję otoczenia biznesu.

Najważniejszym zadaniem Klastra jest inicjowa-

nie działań badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie 

nowoczesnych, innowacyjnych technologii i  działań 

w  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

i  osadami ściekowymi ze  szczególnym uwzględnie-

niem procesów i metod ograniczania ich szkodliwego 

wpływu na środowisko naturalne. Zadanie to powinno 

być realizowane poprzez wprowadzanie nowoczesnych 

rozwiązań organizacyjnych, prawnych i technologicz-

nych zmierzających do redukcji składowania odpadów 

na składowiskach oraz maksymalizacji ich odzysku 

i recyklingu.

Członkostwo w  Klastrze stworzyło wszystkim 

podmiotom możliwości nawiązywania wielostron-

nych kontaktów. Po pierwsze, partnerzy zobligowani 

są do współpracy. Są ze  sobą wzajemnie powiązani, 

zobowiązani do kooperacji i wzajemnego świadczenia 

usług. Po drugie, Klaster jako grupa działa dla dobra 

wszystkich, czyli zbiorowo wspierana jest indywidu-

alna działalności wszystkich firm. Wsparcie to doty-

czy takich obszarów, jak: kształcenie kadr, promocja, 

prowadzenie baz danych, wspólne planowanie zaku-

pów. Po trzecie, Klaster podejmuje się realizacji takich 

przedsięwzięć gospodarczych, których ostatecznym 

rezultatem jest wypracowanie konkretnych produk-

tów. Wreszcie, dzięki współpracy członkowie razem są 

w  stanie wygenerować taki produkt, który może być 

konkurencyjny w skali światowej.

Współpraca w  ramach WKK daje szkole wyższej 

możliwość przygotowania oferty kształcenia odpo-

wiadającej zapotrzebowaniu gospodarki i rynku pracy 

oraz zapewnia wyszkolenie praktyczne studentów. Po-

zwala też na zwiększenie liczby studentów mających 

dostęp do dodatkowych zajęć, informacji, wymiany 

doświadczeń, a  także na intensyfikację kontaktów 

między studentami a  potencjalnymi pracodawcami. 

Ponadto umożliwia pracownikom uczelni wzbogace-

nie wiedzy z  zakresu organizacji i  zarządzania oraz 

korzystanie ze  specjalistycznych i kosztownych urzą-

dzeń, których zakup nie byłby możliwy bez wsparcia 

udzielonego Klastrowi. Dzięki działaniom podejmo-

wanym w ramach WKK wzmacniana jest współpraca 

i  wymiana doświadczeń między jednostkami nauko-

wymi a przemysłem. 

Obecnie strategia rozwoju WKK ukierunkowana 

jest na kilka celów, do których należą: 

Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów 

badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz wy-

stępowanie z wnioskami o ich dofinansowanie z róż-

nych funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem euro-

pejskich  i wspierających ochronę środowiska.

Inicjowanie i  rozwijanie kontaktów oraz nawiązy-

wanie współpracy z  instytucjami, organizacjami i  fir-

mami spoza Klastra w celu zapewnienia i ułatwienia 

stronom porozumienia i ich pracownikom dostępu do 

najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.

Realizację inwestycji służących badaniu i  wdra-

żaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

wspierających przedsiębiorczość w  gospodarce odpa-

dami i tworzenie zakładów posługujących się innowa-

cyjnymi rozwiązaniami, zwłaszcza w zakresie ograni-

czania składowania, odzysku i recyklingu opadów.

Organizowanie i  koordynowanie działań umożli-

wiających rozwój i  efektywne wykorzystywanie wie-

dzy, dostępu do specjalistycznych zasobów wiedzy 

i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Przykładem ostatniego z  wymienionych działań 

będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Inno-

wacyjne technologie stosowane w  gospodarce odpa-

dami i  osadami ściekowymi”, zorganizowana przez 

WKK i Instytut Inżynierii Środowiska WZNoS KUL 

w dniach 18-19 XI 2014 r. w Stalowej Woli. Podczas 

konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne i in-

nowacyjne technologie i  systemy, które są już wyko-

rzystywane lub czekają na wykorzystanie w gospodar-

ce odpadami oraz gospodarce osadowej.

Wschodni Klaster Komunalny

Joanna Dyrda-Muskus
specjalista w Instytucie 
Inżynierii Środowiska 
WZNoS KUL w Stalowej 
Woli 

członek Komisji Rewizyjnej 
WKK
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Prorektor KUL ds. Studenckich dr hab. Krzysztof 

Narecki, prof. KUL, zaprosił na spotkanie w dniu 

17  VI 2014  r. drużynowych brązowych medalistów 

V Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchow-

nych i Zakonnych oraz drużynowych brązowych me-

dalistów Akademickich Mistrzostw Polski w Marato-

nie. Spotkanie było okazją do wręczenia im pamiąt-

kowych dyplomów i  podziękowania za promowanie 

Uczelni. 

W  dniach 9-10  V 2014  r. w  Olsztynie drużyna 

Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Bra-

ci Mniejszych Kapucunów Prowincji Warszawskiej, 

afiliowanego do KUL, po raz pierwszy uczestnicząc 

w mistrzostwach Polski, zdobyła brązowy medal. W jej 

składzie znaleźli się: br.  Adam Mianowski (diakon, 

VI rok studiów teologicznych), br. Borys Karczmarzyk 

(alumn, II rok studiów teologicznych), br. Marcin Ga-

lanty (alumn, I rok studiów teologicznych), br. Paweł 

Pikuła (ponowicjusz II roku), br. Krzysztof Michalak 

(ponowicjusz II  roku), br.  Krzysztof Fabich (pono-

wicjusz I  roku), br.  Michał Baczkura (ponowicjusz 

I  roku). Kapitanem drużyny jest br.  Marcin Galan-

ty, najbardziej aktywnym zawodnikiem był br. Borys 

Karczmarzyk, a  najlepiej punktującym – br. Michał 

Baczkura.

Dnia 17-18 maja 2014 r. w  Krakowie odbyły się 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Maratonie. Zwy-

cięską drużynę tworzyli: Piotr Zięba (II roku poli-

tologii II  stopnia), Marek Maziejuk (I  rok ekonomii 

I stopnia), Bartosz Gruca (III rok prawa), Agnieszka 

Kowalczyk (III rok filozofii I stopnia).

Danuta Urbanik, zawodniczka Katolickiego Klu-

bu Sportowego Victoria w Stalowej Woli i sekcji 

lekkiej atletyki KUL, reprezentantka Polski w lekkiej 

atletyce, biegaczka na 800 i 1500 m, swoją przygodę 

ze sportem rozpoczęła w wieku 13 lat. Jako uczennica 

Publicznego Gimnazjum w Jarocinie startowała w za-

wodach szkolnych, regionalnych oraz wojewódzkich, 

na których zajmowała wysokie miejsca. 

Od 2004  r. Danuta rozpoczęła wyczynowo upra-

wiać biegi średnie pod opieką trenera Mirosława 

Barszcza. Po ukończeniu technikum w klasie o profilu 

technologia żywienia i gospodarstwa domowego oraz 

studiów licencjackich z europeistyki na Uniwersytecie 

Rzeszowskim w 2012  r. rozpoczęła studia II stopnia 

na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i  Administracji Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Do największych osiągnięć zawodniczki należy 

zaliczyć:

2005 rok
 � złoty medal mistrzostw Polski w przełajach w ka-

tegorii juniorek młodszych na 3 km (Białystok),

2006 rok
 � złoty medal halowych mistrzostw Polski juniorek 

młodszych na 1000 m oraz rekord Polski na tym 

dystansie (Spała),

 � złoty medal mistrzostw Polski juniorek młodszych 

na 1500 m (Łódź),

2007 rok
 � złoty medal halowych mistrzostw Polski juniorek 

na 1500  m oraz rekord Polski na tym dystansie 

(Spała),

 � złoty medal mistrzostw Polski w przełajach w ka-

tegorii juniorek na 2 km (Bydgoszcz),

 � złoty medal mistrzostw Polski juniorek na 800 m 

(Biała Podlaska),

Brązowi medaliści Polski 
w koszykówce i maratonie

Stanisław Lis
kierownik Studium WF 

i Sportu do 30 IX 2014 r.

obecnie starszy 
wykładowca w SWFiS

Lekkoatletyczne sukcesy 
Danuty Urbanik

Danuta Urbanik 
(fot. Tomasz Kasjaniuk, PZLA)

Władze KUL i SWFiS oraz 
brązowi medaliści Polski
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W  dniu 17  V 2014  r. odbyły się X  Ogólnopol-

skie Zawody Pływackie Studentów Niepełno-

sprawnych Szkół Wyższych. Organizatorem turnieju 

był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Do współzawodnictwa w  sportowych rozgrywkach 

mieli prawo studenci i  pracownicy wszystkich pol-

skich uczelni mający ważne orzeczenie o stopniu nie-

pełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach. Nasza ekipa 

– studenci KUL wywalczyli największą liczbę medali 

– 25, w tym 12 złotych, pokonując w klasyfikacji dru-

żynowej 14 polskich uczelni. Trenerem reprezentacji 

studentów niepełnosprawnych jest Marzena Maru-

szak, a  kierownikiem drużyny od 2009  r. Piotr Bu-

czyński z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych KUL.

Medale zdobyli:
 � złote 

Karolina Ciepiela (II rok psychologii) – 50 m stylem motylkowym 
(kat. Gr), Tina Filipczak ( II rok ekonomii II stopnia) – 50 m st. 
grzbietowym (kat. I), Patrycja Mazur ( I  rok prawa) – 50 m st. 
dowolnym oraz 50 m st. grzbietowym (kat. Gr), Justyna Nowaczek 
(II rok prawa) – 50 m st. klasycznym (kat. Gr), Monika Szymanek-
Szawracka (I rok pedagogiki II stopnia) – 50 m st. klasycznym (kat. 
L), Kamil Duma (I rok administracji II stopnia) – 50 m st. klasycz-
nym oraz 100 m st. dowolnym (kat. Gr), Michał Myśliwiecki (V rok 
teologii) – 50 m st. grzbietowym (kat. I), Mateusz Suskiewicz (II rok 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej) – 50 m st. dowolnym, 50 
m st. grzbietowym, sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym (kat. Gr),

 � srebrne

Karolina Ciepiela (II rok psychologii) – 50 m st. dowolnym (kat. Gr), 
Justyna Nowaczek (II rok prawa) – 50 m st. motylkowym (kat. Gr), 
Tina Filipczak (II rok ekonomii II stopnia) – 50 m st. klasycznym 
(kat. I), Monika Szymanek-Szawracka (I  rok pedagogiki II stop-
nia) – 50 m st. grzbietowym (kat. L), Wojciech Kucharski (V rok 
prawa kanonicznego) – 50 m st. klasycznym (kat. Gr), Przemysław 
Szaniawski (II rok prawa) – 50 m st. klasycznym (kat. R),

 � brązowe

Agata Janik (I rok historii, studia doktoranckie) – 50 m st. dowol-
nym (kat. I), Marzena Maruszak (trenerka) – 50 m st. dowolnym 
oraz 50 m st. grzbietowym (kat. R), Anna Paluch (absolwentka 
KUL) – 50 m st. klasycznym (kat. R), Jarosław Maruszak (II rok 
informatyki II stopnia) – 50 m st. dowolnym oraz 50 m st. mo-
tylkowym (kat. O), Michał Myśliwiecki (V rok teologii) – 50 m st. 
dowolnym (kat. I).

IV miejsce na 50 m stylem klasycznym (kat. I) zajął Michał Dworski 
(II rok historii II stopnia).

25 medali pływaków

 � złoty medal mistrzostw Polski juniorek na 1500 m 

(Biała Podlaska),

 � srebrny medal mistrzostw Europy w  przełajach 

w kategorii juniorek na 4,2 km (Toro, Hiszpania),

2008 rok
 � złoty medal mistrzostw Polski w przełajach w ka-

tegorii juniorek na 2 km (Talent Roku według por-

talu bieganie.pl) (Kwidzyń),

 � złoty medal mistrzostw Polski juniorek na 800 m 

(Toruń),

 � złoty medal mistrzostw Polski juniorek na 1500 m 

(Toruń),

2010 rok
 � złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski na 

1500 m (Kraków),

2011 rok
 � złoty medal halowych mistrzostw Polski seniorów 

na 1500 m (Spała),

 � złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski na 

800 m (Gdańsk),

 � 5 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Eu-

ropy na 1500 m (Ostrawa, Czechy),

 � udział w biegu na 800 m na uniwersjadzie (Shen-

zhen, Chiny),

2013 rok
 � złoty medal 57. Halowych Mistrzostw Polski Se-

niorów na 1500 m (Spała),

 � 14 miejsce na Halowych Mistrzostwach Europy 

w LA na 1500 m (Göteborg),

 � 9 miejsce na uniwersjadzie w biegu na 800 m (Ka-

zań, Rosja; startowała w barwach KUL Lublin).

2014 rok
Od lutego 2014  r. zawodniczka rozpoczęła starty 

w zawodach, aby osiągnąć kwalifikacje na halowe mi-

strzostwa świata. 25 stycznia w Spale zajęła 1 miejsce 

w biegu na 1000 m. Następnie wystartowała w Sztok-

holmie, gdzie w  biegu na 1500  m zajęła 5  miejsce, 

ustanowiła nowy rekord życiowy oraz uzyskała kwali-

fikację na halowe mistrzostwa świata. W dniach 22-23 

lutego uczestniczyła w 58. Halowych Mistrzostwach 

Polski Seniorów, w których została wicemistrzynią na 

1500 m oraz czwartą zawodniczką na 800 m z nowym 

rekordem życiowym. Eliminacje do finału Halowych 

Mistrzostw Świata Sopot  2014 odbyły się 7  marca 

– Urbanik, biegnąc na 1500 m w pierwszej serii, uzy-

skała 6  miejsce, niedające kwalifikacji do finałowego 

biegu, dlatego też ostatecznie została 12 zawodniczką 

mistrzostw. W  lipcowych 90. Mistrzostwach Polski 

Seniorów w  Szczecinie zajęła 4 miejsce w  biegu na 

800 m i 3 na 1500 m.

Pływacka reprezentacja KUL
 (fot. Piotr Buczyński)
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62 Z rekomendacji wydawcy

Jan Skarbek
Województwo lubelskie w powstaniu 
listopadowym 1830-1831. Część 2 
ISBN 978-83-7702-339-6

Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 578

Książka stanowi wzorcową monografię źródłową poświęconą wydarze-

niom lat 1830-1831 w województwie lubelskim. Ujawnia niezwykłą erudycję 

i  pasję badawczą autora, który specjalizował się w  problematyce powstania 

listopadowego. Przedstawiony w książce wachlarz zagadnień jest wyjątkowo 

szeroki: uwzględnia wojnę i politykę, funkcjonowanie podwójnej administracji 

(„narodowej” i „nieprzyjacielskiej”), realia rosyjskiej okupacji, postawy i formy 

zaangażowania różnych grup ludności, wreszcie – długofalowe konsekwencje 

powstania dla badanego obszaru. Autor prezentuje nieopisane dotąd w litera-

turze, zaskakujące niekiedy epizody z okresu powstania, jak np. projekt wojny 

partyzanckiej prowadzonej siłami straży bezpieczeństwa pod kierunkiem lo-

kalnych urzędników czy propowstańczą odezwę rabinów warszawskich. Pi-

sząc o  działaniach wojennych, wykorzystuje, oprócz polskich źródeł, relacje 

oficerów rosyjskich (D. Dawydowa, P. Diwowa, E. Gołowina, A. Maksymowa, 

A. Nejdgarta). Narracja została poprowadzona w  taki sposób, aby czytelnik 

otrzymywał w odpowiednim czasie i miejscu wszystkie informacje potrzebne 

do zrozumienia logiki późniejszych wydarzeń. Integralną część opracowania 

stanowią autorskie mapy, tabele i starannie wkomponowane w tekst ilustracje. 

Artystyczne opracowanie graficzne tej publikacji można uznać za ewenement 

na rynku wydawniczym książek naukowych.

Beata Duma 
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Anna Słowikowska 
Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii 
Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne
ISBN 978-83-7306-660-1

Lublin: TN KUL 2014, ss. 278

Prace Wydziału Nauk Prawnych 54 

W zgodnej opinii recenzentów studium dr Anny Słowikowskiej jest pierw-

szym opracowaniem, w  którym tak szeroko została podjęta wielopłaszczy-

znowa analiza teologiczno-prawna problematyki misji świeckich w Kościele 

w aspekcie ich uczestnictwa w liturgii Kościoła łacińskiego. Autorka z niepo-

spolitą dociekliwością i pasją badawczą przebadała podstawy prawne i sposo-

by owego udziału na gruncie prawa kanonicznego i liturgicznego, jak również 

w  szerokim kontekście doktrynalnym. Wykazała przy tym wielką akrybię 

interpretacyjną, a  nadto niezwykłą odwagę badawczą, krytycznie oceniając 

niektóre regulacje prawne, właściwie je przy tym uzasadniając, nierzadko 

również doszukując się ratio legis obowiązujących przepisów. Zebrane przez 

autorkę materiały, wyprowadzone wnioski i wyeksplikowane postulaty mogą 

być wykorzystane nie tylko przez kanonistów i liturgistów akademickich, na 

przykład przy rewizji przepisów regulujących udział świeckich w liturgii Ko-

ścioła łacińskiego, ale mogą zainteresować także duszpasterzy, katechetów, 

nauczycieli, członków ruchów religijnych oraz zwykłych uczestników życia 

liturgicznego. Książka jest bowiem doskonałym wprowadzeniem do zrozu-

mienia właściwego człowiekowi miejsca w  Kościele, wypełnianych zadań 

i odpowiedzialności za nie, zwłaszcza dzisiaj, w okresie wzrastającej laicyzacji 

i pasywności wiernych.

Stanisław Sarek TN KUL

Wydawnictwo KUL ul. 
Zbożowa 61, 20-827 Lublin 
wydawnictwo.kul.pl
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Rektor i Senat  KUL
zapraszają na

UROCZYSTĄ 
INAUGURACJĘ
Roku Akademickiego 2014/2015
19 X 2014 r.
Kościół Akademicki
godz. 9.00 

•   Msza Święta 
przewodniczenie i homilia JE Bp László Német SVD 
Biskup Diecezji Zrenjanin, Serbia

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
godz. 11.00 

• Hymn Państwowy

•  Otwarcie uroczystości
JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

•  Immatrykulacja studentów

• Gaude Mater Polonia, Chór KUL

•  Wręczenie honorowego tytułu 
Deo et Patriae deditus 
prof. dr. hab. dr. h.c. multi Witoldowi Kieżunowi

 Laudacja, ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL 

•  Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. dr h.c. multi Witold Kieżun
Chrześcijański rodowód etosu „Solidarności”

•  Gaudeamus igitur, Chór KUL

•  Otwarcie wystawy Odzyskany blask. 
Odnowione dzieła sztuki z kolekcji KUL 
Gmach Główny, I piętro
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