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Z CIMELIÓW
Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Za-

konu, własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Lacińskiego, 
nowo na Polski ięzyk z  pilnośćią y wiernie wyłożo-
ne [drukowano w Brześciu Litewskim z  roskazania 
a nakładem Oświeconego Pana, Pana Mikolaia Ra-
dziwila, 1563, 2°]. 

Biblia ta, zwana Biblią brzeską bądź Radziwił-
łowską, jest tłumaczeniem Pisma Świętego, dokona-
nym przez zespół autorów protestanckich pracu-
jących w  Pińczowie w  latach 1559-1563. Pracom 
patronował właściciel Pińczowa i protektor reforma-
cji w  Małopolsce Mikołaj Oleśnicki. Tłumaczenie 
i  druk, wykonany najprawdopodobniej przez Cy-
priana Bazylika w  Brześciu Litewskim, finansował 
książę Mikołaj Radziwiłł zw. Czarnym. Edycję tę 
Radziwiłł dedykował królowi polskiemu Zygmun-
towi Augustowi. Strony tytułowe Starego i  Nowego 
Testamentu dekorowane są ozdobnym drzeworytem, 
wzorowanym na Bibliach niemieckich. Biblia brzeska 
miała służyć kalwinom polskim, jednak po konwer-
sji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. Sierotką na 
katolicyzm jej egzemplarze stanowiły coraz większą 
rzadkość. 

Egzemplarz będący własnością Biblioteki Uni-
wersyteckiej KUL ma oprawę ze skóry cielęcej, naj-
prawdopodobniej z  XIX/XX w. [Oddział Zbiorów 
Specjalnych, Sekcja Starych Druków, BU KUL, 
sygn. XVI.1766].

tekst i zdjęcia
dr Arkadiusz Adamczuk

kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL 

T
w
m
s
k
r

w
p
S
s



fo
t. 

St
ef

an
 C

ie
ch

an

3

Przegląd Uniwersytecki

Wydawca
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rada Programowa
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Redaktor naczelna
dr Marzena Krupa

Projekt graficzny, skład i łamanie
Anna Kowalczyk

Zdjęcia
Tomasz Koryszko

Adres
20-950 Lublin

Al. Racławickie 14, pokój 103
telefon 81 445 40 56

e-mail: przeglad@kul.pl

Druk: Agencja Wydawniczo-Reklamowa
„MAGIC”, Lublin

Nakład: 1200 egz.

Okładka
Roztocze (fot. ks. Sławomir Nowosad)

Hala sportowa KUL 
(fot. Roman Czyrka, Aleksander Wolak)

Numer zamknięto 4 grudnia 2014 r.

Odeszli, ale nadal trwają w naszej pamięci i sercach. Niektó-

rzy z  nich poświęcili Uniwersytetowi wiele lat swojego życia, 

troszczyli się o  zapewnienie mu źródeł utrzymania, angażo-

wali się w  jego rozwój i promocję chrześcijańskiej tożsamości. 

Dzielili się z nami swoją wiedzą, mądrością, świadectwem życia, 

życzliwością... Z szacunkiem i uznaniem myślimy o tych, któ-

rzy stali się ważną częścią historii naszej Uczelni. Z wdzięcz-

nością przywołujemy nazwiska mistrzów, prowadzących nas 

po meandrach nauki, oraz duszpasterzy, pomagających kroczyć 

„wąską drogą” i przechodzić przez „ciasną bramę” (Mt 7,13-14). 

Ze wzruszeniem myślimy o przyjaciołach i kolegach, towarzy-

szących nam w radosnych i smutnych chwilach, pomagających 

w  obowiązkach zawodowych. Z  sympatią wspominamy stu-

dentów, pełnych pasji i młodzieńczej energii, niespodziewanie 

opuszczających naszą uniwersytecką społeczność. 

Historia KUL naznaczona jest wieloma pożegnaniami... Na-

leżą one do przeszłości, jednak osoby żegnane przed kilku czy 

nawet kilkudziesięciu laty wypełniają swą obecnością także te-

raźniejszość. Tak wiele bowiem jest wyrazów naszej wdzięczno-

ści i pamięci: konferencje poświęcone ich życiu i nauce, dedyko-

wane im publikacje, nawiedzanie grobów, Msze św. odprawiane 

w  ich intencji, spotkania wspomnieniowe, świętowanie rocz-

nic... Żyją więc oni w pamięci kolejnych pokoleń i to pozwala 

mieć pewność, że pamięć o  nich przeniesiona będzie również 

w przyszłość.

W  listopadowe dni częściej oddajemy się zadumie nad ży-

ciem, przemijaniem i trwaniem. Uświadamiamy sobie, że ludzka 

pamięć bywa jednak czasami zawodna i nie zawsze zmarli żyją 

w naszej pamięci. Pociechę i radość przynosi wówczas naucza-

nie Jezusa, że zmarli żyją w Nim. Z chrześcijańską wiarą i na-

dzieją przyjmujemy też zapewnienie Boga o Jego pamięci o nas: 

„Czyż może niewiasta zapomnieć o  swym niemowlęciu, / ta, 

która kocha syna swego łona? / A nawet, gdyby ona zapomniała, 

/ Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,15).

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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Niech dni Bożego Narodzenia , które przypominają nam pierwsze zjawienie się Jezusa na 
ziemi, będą jak nigdy dotąd dniami głębokiej radości wewnętrznej i zewnętrznej, echem śpiewu 
aniołów i radości pasterzy!

Obyśmy przeżyli je w tako sposób, by Jezusa, który już wstąpił do Nieba, gdy spojrzy na ziemię 
i na wszystkie te miejsca, gdzie świętuje się Jego Narodzenie, zatrzymał się – szczególnie zadowo-
lony – nad miejscem, gdzie się gromadzimy, by podziwiać dokonujące się Boże Narodzenie, nie-
zwykłe i piękne, budowane wciąż od nowa, godzina po godzinie dzięki naszej miłości wzajemnej, 
która czyni Go rzeczywiście obecnym pomiędzy nami.

Chiara Lubich, doktor honoris causa KUL

Echo anielskiego śpiewu ze zbioru Powraca Boże Narodzenie
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6 W kręgu tematu: Abiit, non obiit

1.  „Ci, których kochamy, nie 
umierają nigdy, bo miłość to 
nieśmiertelność” (Emily Dickinson)

Rozpoczął się listopad, czas zadumy, refleksji 

i wspominania o osobach, które odeszły. Jesienne ko-

lory, melancholijny widok przekwitłych kwiatów skła-

niają do refleksji o  przemijaniu, o  tym, że wszystko, 

co doczesne, ma swój kres. Bardziej niż kiedykolwiek 

towarzyszy nam myśl, że przemija czas, zmienia się 

nasze życie. Przemijaniu towarzyszy bolesna świado-

mość końca, granicy, limitu, drugiego brzegu. Podob-

nie jak ludzie wszystkich czasów i  kultur pochylamy 

się nad tajemnicą śmierci, która – jak napisał Seneka – 

jest „[…] niekiedy karą, często darem, dla wielu łaską” 

(Herkules na Ecie 930).

Dzisiaj rano gromadzimy się w kościele akademic-

kim jako wspólnota uniwersytecka nieustannie pa-

miętająca o tych, którzy tworzyli historię Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego, budowali jego prestiż 

i  rozsławiali jego imię. Przywołujemy dzisiaj imio-

na tych, którzy od zarania naszej Uczelni zapisywali 

chlubne karty w jej historii, szczególnie w okresie oku-

pacji, kiedy mimo represji prowadzili tajne nauczanie, 

a  także w czasach PRL, kiedy mimo wielu nacisków 

i prześladowań realizowali misję KUL, dzięki czemu 

pozostał on oazą wolnej myśli. Wspominamy rzesze 

absolwentów, którzy służyli zarówno ojczyźnie, jak 

i  światu. Z  miłością przywołujemy imiona naszych 

zmarłych profesorów, kolegów, przyjaciół, szczególnie 

tych, którzy odeszli w ostatnim czasie. Oni wszyscy są 

już po tamtej stronie brzegu, ale żyją w naszej pamięci. 

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to 

nieśmiertelność”.

2.  „Ja jestem krzewem winnym, 
wy – latoroślami” (J 15,5)

Jako wierzący chrześcijanie wiemy, że wszyscy lu-

dzie, zarówno żyjący, jak i zmarli, którzy są w niebie 

lub w czyśćcu, stanowią jeden żywy organizm w Chry-

stusie. Wprawdzie zmarli żyją już w innym wymiarze, 

ale duchowe więzy łączące ich z żyjącymi trwają nadal. 

I zmarli, i żyjący stanowią jedną niezniszczalną wspól-

notę w Chrystusie, o czym czytamy w Ewangelii św. 

Jana: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami”. 

Wdzięczność, szacunek i pamięć, świadomość jedności 

z poprzednimi pokoleniami pracowników, studentów 

i  absolwentów KUL skłaniają nas, żyjących, do mo-

dlitewnej wierności wobec tych, którzy poprzedzili 

nas w  drodze do królestwa niebieskiego. Misterium 

paschalne Chrystusa daje wszystkim, zarówno żywym, 

jak i  zmarłym, nadzieję na zmartwychwstanie, a  na-

dzieja ta kieruje nasze spojrzenie ku przyszłości – ku 

wspólnocie, w której odnajdziemy się ze zmarłymi na 

zawsze.

3.  „[…] będziemy mieli mieszkanie 
od Boga” (2 Kor 5,1)

Początek listopada daje wielu z nas okazję do po-

wrotu do domu, na ojcowiznę, na ziemię, która pokry-

wa prochy przodków. Podobnie jak wczoraj, tak i dziś, 

w  Dzień Zaduszny, odwiedzamy groby tych, którzy 

nas poprzedzili, miejsca spoczynku naszych bliskich; 

w milczeniu zapalamy lampki i znicze, składamy kwia-

ty i  nade wszystko otaczamy ich modlitwami. Mi-

mo skupienia i zadumy, które towarzyszą nam dzisiaj, 

nie jesteśmy przygnębieni. Jako chrześcijanie jesteśmy 

ludźmi nadziei! To życie bowiem, a  nie śmierć, to 

wieczność, a  nie smutek przemijania, to życie z  Bo-

giem stanowią centralną treść dzisiejszego dnia. Nasz 

smutek po utracie bliskich łagodzi pewność, że wiodą 

oni nowe życie, nad którym śmierć nie ma już wła-

dzy. Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci. Św. Paweł 

dobitnie podkreśla: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet 

zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, 

będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką 

uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” (2 Kor 5,1).

Homilia JM Rektora KUL 
wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w intencji zmarłych 
pracowników, studentów i dobrodziejów Uniwersytetu 

Rektor KUL ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński podczas homilii, 

wygłoszonej w czasie Mszy św. 
sprawowanej w Dzień Zaduszny 

w kościele akademickim
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4.  „W domu Ojca jest […] 
mieszkań wiele” (J 14,2)

Biblijną metaforą życia wiecznego jest dom. Słowo 

„dom” wzbudza w  człowieku ciepłe i  radosne myśli 

o  spokoju i  szczęściu. W domu każdy czuje się bez-

pieczne, jest sobą i  u  siebie. Dom to niepowtarzal-

na przestrzeń, swoista oaza, gdzie spotykamy najbliż-

szych i przyjaciół. Życie jest wędrówką, podróżą, która 

prowadzi nas do domu Ojca. Przewodnikiem w  tym 

wędrowaniu jest Jezus Chrystus. „Wierzycie w  Bo-

ga? I  we  mnie wierzcie!” ( J 14,1) – powiedział On 

do swoich uczniów w mowie pożegnalnej wygłoszo-

nej w  Wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. On 

powołuje nas do nieśmiertelności, zaprasza do domu 

swojego Ojca, gdzie – jak słyszeliśmy w  dzisiejszej 

Ewangelii – „jest mieszkań wiele” ( J 14,2).

Nasza społeczność akademicka jako communio per-

sonarum ma świadomość, iż najpełniej tworzy ją i bu-

duje Eucharystia, „najdoskonalszy akt kultu wspólno-

towego” ( Jan Paweł II, Ex corde Ecclessiae, n. 39), dla-

tego też Najświętsza Ofiara jest systematycznie spra-

wowana w  naszym kościele akademickim w  intencji 

żywych i  zmarłych członków tej wspólnoty. Groma-

dzimy się, by prosić o Boże błogosławieństwo dla na-

szej pracy, dla nas samych i dla naszych dobroczyńców. 

Polecamy także tych, którzy przed laty byli w naszym 

gronie, a których Pan Bóg powołał już do wieczności.

„W domu Ojca jest […] mieszkań wiele”. Niech te 

słowa napełniają nas nadzieją i otuchą, nadają sens na-

szej doczesności, niech umacniają nas w codziennym 

wędrowaniu na spotkanie z  Tym, który jest „drogą 

i prawdą, i życiem” ( J 14,6).

Rektor KUL ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński, prorektor dr 
hab. Urszula Parocka-Piotrowska, 
prof. KUL, prorektor dr hab. 
Krzysztof Narecki, prof. KUL, 
i przedstawiciele społeczności 
akademickiej po Mszy św. 
w Dzień Zaduszny nawiedzili 
grób ks. Idziego Radziszewskiego, 
odrestaurowany w 2014 r. 

Św. Jan Paweł  II w  książce pt.  Pamięć i  tożsamość. 

Rozmowy na przełomie tysiącleci pisze, że „[...] pa-

mięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludz-

kich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbioro-

wej. Przez pamięć bowiem w  psychice osoby tworzy 

się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości” (Kra-

ków  2005, s.  149). Nie tylko osoba, przez dogłębną 

świadomość swojej przeszłości i troskę o dziedzictwo 

przodków, określa i potwierdza to, kim jest i  jaki jest 

sens jej egzystencji, ale także narody oraz zbiorowości 

narodów, jak chociażby Europa, potwierdzają siebie 

przez odwoływanie się do swych korzeni.

Trafnie to ujął papież Franciszek, przemawiając 

w Strasburgu do Zgromadzenia Parlamentarnego Ra-

dy Europy (25  XI 2014  r.). Do opisania, czym jest 

Europa, wzorem włoskiego poety Clemente Rebory 

posłużył się obrazem topoli. Jej gałęzie wznoszą się 

ku niebu i są poruszane wiatrem, zaś pień trwa mocno 

w  ziemi dzięki głęboko sięgającym korzeniom. Jeśli 

zaś, jak zauważył Franciszek, utracone zostaną ko-

rzenie, wówczas pień powoli staje się pusty w środku 

i umiera, a gałęzie, niegdyś bujne i proste, zaczną się 

chylić ku ziemi i opadać.

Również poprzednik obecnego papieża – św.  Jan 

Paweł  II przed ponad ćwierćwieczem, stając w  tym 

samym miejscu, wobec Parlamentu Europejskiego 

i  Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy mó-

wił o konieczności wzmocnienia korzeni Europy, która 

wyrasta z duchowych wartości chrześcijańskich.

Pamięć o przeszłości 
kształtuje teraźniejszość

Mając świadomość tego, że pamięć o  przeszłości 

kształtuje teraźniejszość oraz przyszłość ludzi i naro-

dów, Jan Paweł II, ilekroć mówił o Europie, niezmien-

nie podkreślał konieczność jej ciągłego zakorzeniania 

się w  chrześcijańskim dziedzictwie kulturowym, bez 

którego traci ona swą tożsamość oraz twórcze per-

spektywy na przyszłość. 

Tak oto 20  V 1985  r. w  Brukseli, zwracając się 

do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, papież Po-

lak mówił o potrzebie budowania przyszłości Europy 

w  sposób świadomy i  wolny. Podkreślił, że to  „[...] 

budowanie nie może opierać się na innych fundamen-

tach niż dziedzictwo przeszłości”. Następnie dodał: 

„[...] wciąż jesteśmy dziedzicami długich wieków, na 

przestrzeni których kształtowała się w Europie cywi-

lizacja o inspiracji chrześcijańskiej”.

Temat chrześcijańskich korzeni Europy wiele ra-

zy powracał w  nauczaniu Jana Pawła  II, na przy-

kład w  przemówieniu do Parlamentu Europejskiego 

Tożsamość Europy a pamięć 
o jej duchowych korzeniach

ks. dr hab. Marek 
Chmielewski, 
prof. KUL
kierownik Katedry 
Duchowości 
Systematycznej 
i Praktycznej

prodziekan Wydziału 
Teologii
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w Strasburgu dnia 11 X 1988 r. Papież zwrócił wów-

czas uwagę na symbiozę między kulturą i  wiarą 

chrześcijańską, podkreślając, że Europa „[...]  od pra-

wie dwóch tysięcy lat dostarcza bardzo znamiennego 

przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, które 

ze względu na samą swą naturę nie może być spychane 

do sfery prywatnej”. 

Podobnie mówił dnia 31 X 1991 r. do uczestników 

sympozjum „Chrześcijaństwo i kultura w Europie: pa-

mięć, świadomość, wizja”, które w  ramach przygoto-

wań do I Specjalnego Zgromadzenia Synodu Bisku-

pów poświęconego Europie organizowała Papieska 

Rada ds. Kultury. Ojciec święty zaznaczył, że „[...] kul-

tury europejskiej nie można zrozumieć bez odniesienia 

do chrześcijaństwa”. Ewangelia bowiem, niestrudzenie 

głoszona i „[...] od dwudziestu wieków wprowadzana 

w życie przez nieustraszonych apostołów i niezliczone 

rzesze wiernych”, stanowi fundament tej kultury. Dy-

namizm wiary chrześcijańskiej „wyzwolił w  kulturze 

europejskiej ogromne zdolności twórcze”. Dzięki te-

mu była ona zdolna przetrwać dziejowe kryzysy. Pa-

pież wskazał też na transcendencję osoby ludzkiej oraz 

jej godność jako zasadniczy motor, dzięki któremu 

dokonuje się ta przemiana kultury europejskiej. Jego 

ulubionym motywem, podejmowanym w  kontekście 

transcendencji osoby i  jej godności, jest fakt stwo-

rzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże (por. 

Rdz  1,  27), usynowienie mocą łaski i  powołanie do 

uczestnictwa w nadprzyrodzonym szczęściu Boga. To 

wszystko dokonało się przez tajemnicę wcielenia, mę-

ki i  zmartwychwstania Chrystusa. „Chrześcijaństwo 

rozwija ten istotny wymiar ludzkiego życia, wymiar 

duchowy”, dlatego — dodał papież — „całą Europę, 

narody i  osoby, które ją stanowią, można pojąć tylko 

jako rzeczywistość duchową”. 

Jan Paweł  II często dawał wyraz przekonaniu, że 

Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gaspe-

ri i  Robert Schuman, nazywani ojcami zjednoczonej 

Europy, inspiracje tworzenia nowego oblicza Starego 

Kontynentu znajdowali w Ewangelii. W pełni uzasad-

niona jest więc teza nie tylko o  chrześcijańskich ko-

rzeniach Europy w  jej historycznym i współczesnym 

kształcie. Na tym można budować jej przyszłość. Takie 

przekonanie wyraził papież w przemówieniu do prze-

wodniczących parlamentów Unii Europejskiej (Rzym, 

23 IX 2000): „Czerpiąc ze swych chrześcijańskich ko-

rzeni najważniejsze zasady swej wizji świata, Europa 

wie, że może patrzeć spokojnie w przyszłość”. 

W  zachowaniu chrześcijańskiej tożsamości Euro-

pę wspiera Kościół, który „[...] od stuleci żyje pośród 

tworzących ją narodów, które niegdyś doprowadził do 

źródeł chrztu i  dla których wiara chrześcijańska jest 

i pozostaje elementem kulturowej tożsamości” — za-

znaczył ojciec święty w cytowanym przemówieniu do 

Parlamentu Europejskiego.

Teraźniejszość bez pamięci 
o przeszłości

Podtrzymywanie tożsamości Europy przez odwo-

łanie się do pamięci o jej chrześcijańskich korzeniach 

jest tym bardziej konieczne, że w  naszych czasach 

pojawiło się niebezpieczne zjawisko. Zdaniem Jana 

Pawła II Europa przełomu XX i XXI w. cierpi na po-

ważną chorobę moralno-duchową, którą określił jako 

horyzontalizm. Wnikliwą etiologię tej choroby du-

cha europejskich narodów zaprezentował w adhortacji 

apostolskiej Ecclesia in Europa (z 28 VI 2003), wska-

zując zarazem na Chrystusa, który jako źródło nadziei 

może dokonać uzdrowienia. Ojciec święty mówił bo-

wiem do uczestników III Międzynarodowego Forum 

Fundacji im. Alcide de Gasperiego (23  II 2002), że 

„Stary Kontynent potrzebuje Jezusa Chrystusa, by nie 

zagubić swej duszy i nie utracić tego, co w przeszłości 

uczyniło go wielkim i co jeszcze dziś czyni zeń przed-

miot podziwu innych narodów”.

Jak wynika z samej nazwy tego nasilającego się zja-

wiska, horyzontalizm jest to pewnego rodzaju świa-

topogląd implikujący określone zachowania. U  jego 

podstaw jest radykalny redukcjonizm antropologiczny, 

który nie uwzględnia, albo wprost odrzuca transcen-

dentny wymiar ludzkiej natury i  jej godność. Hory-

zontalizm sprowadza więc całą egzystencję człowieka 

do wymiaru doczesnego, co powoduje poczucie za-

gubienia, wskutek którego „tylu ludzi sprawia wra-

żenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni 

nadziei…” (EiE 7). 

Głównym przejawem horyzontalizmu jest brak na-

dziei. Objawia się to między innymi utratą pamię-

ci i dziedzictwa chrześcijańskiego, czemu towarzyszy 

„[...]  praktyczny agnostycyzm i  obojętność religijna, 

wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją 

bez duchowego zaplecza” (EiE 7). W efekcie wielu lu-

dzi nie potrafi łączyć ewangelicznego przesłania z ży-

ciem codziennym, dlatego napotyka trudność prze-

żywania wiary w  aktualnym kontekście społeczno-

-kulturowym i nie potrafi bronić swej chrześcijańskiej 

tożsamości. Dochodzi do tego, że deklarowanie agno-

stycyzmu, a nawet otwartej agresji wobec wiary, uważa 

się za coś naturalnego, podczas gdy wyznawanie wiary 

w Chrystusa „wymaga uwierzytelnienia społecznego”, 

które nie zawsze jest akceptowane (por. EiE 7).

Innym przejawem horyzontalizmu jest lęk przed 

przyszłością. „Obraz jutra jest często bezbarwny i nie-

pewny.  Bardziej – pisze papież – boimy się przyszłości, 

niż jej pragniemy” (EiE 8). To uczucie egzystencjalnej 

pustki i utraty sensu życia pogłębiają nieustanne kon-

flikty zbrojne i  nagłaśniane przez media kataklizmy 

oraz nieszczęścia. Oznaką lęku przed przyszłością jest 

dręcząca młode pokolenie niezdolność do podejmo-

wania definitywnych wyborów życiowych. Skutkuje to 

między innymi rosnącą liczbą związków niesakramen-

talnych i partnerskich, a tym samym spadkiem dziet-

ności oraz zmniejszeniem liczby powołań do służby 

Bożej (por. EiE 8).

Kolejną oznaką horyzontalizmu jest rozpowszech-

niona atomizacja życia społecznego. Jej efektem jest 

osamotnienie i  wyobcowanie. Dostrzega się zatem 

w Europie rosnące zjawisko rozpadu więzi rodzinnych, 

konflikty etniczne, szerzące się postawy rasistowskie, 

napięcia międzyreligijne, a także zwykły egoizm, któ-

ry sprawia, że coraz częściej człowiek jest traktowa-

ny instrumentalnie. Jaskrawym tego przykładem są: 
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pornografia, komercjalizacja erotyki, „handel żywym 

towarem” czy współczesne formy niewolniczej pracy. 

Podsumowując swoją diagnozę, papież zwraca uwa-

gę, że ta choroba duszy europejskiej jest „dążeniem do 

narzucenia antropologii bez Boga i  bez Chrystusa” 

(EiE 9). Horyzontalizm bowiem w miejsce Boga sta-

wia człowieka jako absolutne centrum rzeczywistości, 

co paradoksalnie prowadzi do zanegowana niezbywal-

nej wartości i godności człowieka. W miejsce persona-

lizmu szerzy się nihilizm na polu filozofii, relatywizm 

na polu teorii poznania i moralności, zaś pragmatyzm 

i cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. 

W rezultacie — zdaniem papieża — „[...] europejska 

kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» czło-

wieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” 

(EiE 9).

Obserwując nasilanie się choroby horyzontalizmu, 

św. Jan Paweł II od początku pontyfikatu wzywał Eu-

ropę do powrotu do korzeni chrześcijańskich i do pa-

mięci o  humanistycznym dziedzictwie. W  przeciw-

nym razie społeczeństwu europejskiemu grozi utra-

ta tożsamości. Był bowiem świadom, że „bez wiary 

chrześcijańskiej Europie zabraknie duszy” (Padeborn, 

23 VI 1996). 

Przy okazji wizyty w Santiago de Compostela dnia 

9 XI 1982 r. wołał do „starej Europy”: „Odnajdź siebie 

samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie 

w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne war-

tości, które sprawiły, że twoje dzieje były pełne chwały, 

a twoja obecność na innych kontynentach dobroczyn-

na. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie peł-

nego szacunku dla innych religii i  dla prawdziwych 

swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, zaś Bogu 

to, co Boskie”.

W  liście apostolskim ogłaszającym św. Brygidę 

Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Bene-

dyktę od Krzyża współpatronkami Europy papież za-

znaczył, że „aby zbudować nową Europę na trwałych 

fundamentach”, jakie stanowi chrześcijaństwo, „oparte 

na solidnym fundamencie tradycji klasycznej”, nie wy-

starczy już odwoływać się „[...]  do interesów ekono-

micznych, które czasem łączą, kiedy indziej dzielą, lecz 

trzeba się oprzeć na autentycznych wartościach, ma-

jących podstawę w  powszechnym prawie moralnym, 

wszczepionym w serce każdego człowieka” (nr 1 i 10). 

Potrzeba zatem „[...] bliższego zastanowienia się nad 

modelem antropologicznym i  kulturalnym, charakte-

rystycznym dla dzisiejszej Europy” (Przemówienie do 

uczestników VI Sympozjum Biskupów Europejskich, 11 X 

1985), a zarazem „[...] uważnego i dogłębnego roze-

znania w  aspekcie intelektualnym oraz teologicznym 

wzorca antropologiczno-kulturowego, który jest wy-

tworem owych epokowych przemian” (Przemówienie 

do członków Akademii Papieskich, 8 XI 2001).

Pamięć o przeszłości 
kształtuje przyszłość

Wobec postępującego procesu laicyzacji Europy, 

św. Jan Paweł II niezmordowanie wzywał do pamięci 

o przeszłości. 

Już w połowie lat osiemdziesiątych minionego stu-

lecia, kiedy dopiero tworzyły się struktury zjednoczo-

nej Europy, prezentował jasną wizję Starego Konty-

nentu, którego tożsamość wyrasta z  chrześcijańskich 

korzeni. W specjalnym apelu do mieszkańców Europy, 

wygłoszonym podczas wizyty w  Dolinie Aosty dnia 

7  IX 1986  r., mówił: „[...] korzenie jedności Euro-

py tkwią we  wspólnym dziedzictwie wartości, który-

mi żyją poszczególne kultury narodowe. Istotą tego 

dziedzictwa są prawdy wiary chrześcijańskiej. […] na 

fundamencie tych ludzkich i chrześcijańskich wartości 

Europa może starać się o  odbudowanie odnowionej 

i  silniejszej jedności, odzyskując w  ten sposób swo-

ją ważną rolę w  dążeniu ludzkości do autentycznej 

cywilizacji”. 

Kierując zaś wzrok na bliski szczyt Mont Blanc, 

„położony w samym centrum kontynentu”, który za-

wsze „był powodem do dumy i stanowił niejako sym-

bol Europy”, ojciec święty rozwijał myśl, że „Europa 

ma swoją rolę do spełnienia w historii trzeciego mile-

nium. Ona, która tak wiele wniosła do postępu ludz-

kości w wiekach przeszłych, w przyszłości może stać 

się dla świata jaśniejącą pochodnią cywilizacji, jeżeli 

potrafi powrócić w zgodnej harmonii do swych źródeł: 

do lepszego, klasycznego humanizmu, podniesionego 

i ubogaconego przez chrześcijańskie Objawienie”.

Nieco wcześniej, podczas Mszy św. sprawowanej 

w bazylice św. Apolinarego w Rawennie (11 V 1986), 

papież mówił o potrzebie nowej ewangelizacji. W tym 
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kontekście zaznaczył, że „[...]  niezbędna jest reflek-

sja nad doniosłą siłą moralną tego, co złożyło się na 

pierwotną świadomość Europy: nad sensem prawa, 

jednością narodów w  ich różnorodności, wolą odpo-

wiedzialnego uczestnictwa, twórczości na polu sztu-

ki i  myśli”. Trzeba zatem na nowo poszukiwać dróg 

dialogu pomiędzy wiarą a  kulturą. W  przemówieniu 

do członków Papieskiej Rady ds. Kultury 10 I 1992 r. 

postawił tezę, że „[...] wyzwaniem XXI wieku jest hu-

manizowanie dzięki wartościom Ewangelii społeczeń-

stwa i służących mu instytucji, przywrócenie rodzinie, 

miastom i  wsiom oblicza godnego człowieka, który 

został stworzony na podobieństwo Boga”. A w homilii 

na zakończenie I Specjalnego Zgromadzenia Synodu 

Biskupów poświęconego Europie (23 X 1991) wyra-

ził nadzieję, że „Europa, przyjmując postawę twórczej 

wierności swojej tradycji humanistycznej i  chrześci-

jańskiej, będzie umiała zagwarantować prymat warto-

ści etycznych i duchowych. Ta nadzieja rodzi się z głę-

bokiego przekonania, że nie uda się zapewnić Europie 

prawdziwej i  owocnej jedności, jeśli nie zostanie ona 

oparta na jej fundamentach duchowych”.

*

Zawartą w ostatniej książce Jana Pawła II prawdę 

o tym, że dzięki pamięci o swych korzeniach człowiek 

zdolny jest zachować tożsamość, odnosił on także do 

siebie. Choć był pasterzem Kościoła powszechnego, to 

nigdy nie wyrzekł się polskości. Często bowiem od-

woływał się do ojczystej kultury i  tego uczył swoich 

rodaków. 

W  przemówieniu do biskupów polskich, przy-

byłych do Rzymu z  wizytą ad limina, w  dniu 14  II 

1998 r. podkreślił, że „[...] to, czym Polska może i po-

winna usłużyć Europie, jest w  zasadzie identyczne 

z  zadaniem odbudowywania wspólnoty ducha, opar-

tej na wierności Ewangelii, we własnym domu. Nasz 

naród, który tak bardzo wycierpiał w  przeszłości, 

a  szczególnie w okresie II wojny światowej, ma wie-

le do zaofiarowania Europie, przede wszystkim swoją 

chrześcijańską tradycję i bogate współczesne doświad-

czenie religijne”.

W kontekście tych słów papieża mocniej wybrzmie-

wają zdania z  jego homilii na zakończenie pierwszej 

pielgrzymki do ojczyzny, wygłoszonej z wielkim prze-

jęciem na krakowskich Błoniach dnia 10 VI 1979 r.: 

„[…] zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to 

duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz 

jeszcze przyjęli z  wiarą, nadzieją i  miłością — taką, 

jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym; 

abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie znie-

chęcili; abyście nie podcinali sami tych korzeni, z któ-

rych wyrastamy”.

Antropologiczne fundamenty sztuki pozwalają od-

krywać stale na nowo jej obecność mimo zmien-

nych nurtów i  postaw wobec piękna dzieła, twórczej 

pracy artysty i  funkcji sztuki. Programowe teorie an-

tysztuki, które wyostrzają negacje wobec dzieł daw-

nych, a  tym bardziej współczesnych, nie zatrzymają 

potęgi tworzenia piękna. Sztuka powstawała mimo 

różnorakiego, z góry przypisywanego jej statusu, una-

oczniała człowieka, tworzyła dla człowieka rzeczy po-

trzebne, użytkowe i  nieużytkowe, służyła modlitwie, 

wzmacniała pobożność, była obecna w przestrzeni sa-

kralnej i świeckiej, legitymizowała polityczne, rodowe 

lub prywatne ideały. Natrafiała na czasy zagrażające jej 

istnieniu, wtedy znajdowała uprawomocnienia w Ko-

ściele z  racji jej funkcji, czyli bezpośredniej bliskości 

człowiekowi. Zawierając duchowość, posługuje się ona 

czystą materią: kamieniem, cegłą, gliną, ale i  kamie-

niami szlachetnymi, pigmentami, których dostarcza 

natura; czerpie z  bogactwa ziemi i  jednocześnie ją 

przetwarza. 

Rozpoznawanie kunsztu pracy artysty dokonuje się 

dzięki wiedzy i pracy nad przedmiotami dzieł sztuki. 

Klasyfikacje nauki i  sztuki według kryteriów umysłu 

i pracy mięśni określiły od czasów późnego antyku aż 

do nowożytności systemy nauki i szkolnictwa. Anali-

zy konkretnych dzieł sztuki,  zwłaszcza architektury, 

rzeźby i  malarstwa (nie można wy-

łączyć przedmiotów codziennego 

użytku: ceramiki, odlewów i  wyko-

nawstwa zbroi), potwierdzają głębo-

ką wiedzę z różnych dziedzin sztuk, 

którą posiadali artyści, łącząc ją 

z kunsztem pracy manualnej. Zatem 

praca umysłu i dłoni nie są w wyko-

nawstwie dzieł sztuki na antypodach. 

Poznanie materialnych cech i  uwa-

runkowań materiału wynikało z  teo-

rii przekazywanych w  traktatach, ale 

i z doświadczenia zdobywanego mozol-

ną pracą w  cierpliwym pochyleniu się 

nad surową materią. Drogocenna kość 

słoniowa wymagała bezwzględnej wie-

dzy technologicznej, bo drobna pomył-

ka, nieuwaga w trzymaniu dłuta mogły 

spowodować pęknięcie w poprzek kosz-

townego materiału. Idea kształtu i  for-

my nadawanej postaci musiała być do-

stosowana do kawałka kości słoniowej. 

Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, 

powstała około 1360  r. w  pracowni 

królewskiej w  Paryżu (il.  1), od-

daje idealne proporcje cielesności 

prof. dr hab. Urszula 
Mazurczak

prof. zw. w Katedrze 
Sztuki Średniowiecznej 

i Nowożytnej

Przemijanie i pamięć – czas 
zatrzymany dłońmi artysty
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(il. 1) Matka Boża z Dzieciątkiem, 
Muzeum Archidiecezjalne 

w Krakowie 
(fot. ze zbiorów MA w Krakowie)
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(il. 2) Ornat, 
Muzeum 
Archidiecezjalne 
w Krakowie 
(fot. ze zbiorów MA 
w Krakowie)

Maryi. Smukła, delikatna postać, o powściągliwym ru-

chu zgodnym z  iście dworską etykietą, mogła tylko 

w  ten sposób być wykonana, jeżeli ideą było użycie 

jednego najcenniejszego kawałka kości słoniowej, któ-

ra nie ma sklejeń, spoiw i innych części, co obniżałoby 

jej materialne i artystyczne zalety. Idealne rysy twarzy 

Maryi, precyzyjnie ułożone włosy, podkreślające mło-

dzieńczość, elegancja ubioru, to cechy, które wydobył 

mistrz, mając wiedzę o  materiale i  sprawność dłoni 

w jego przemienianiu. 

Nie mniejszej sprawności dłoni wymagały ha-

fty, np. ten na XVII-wiecznym ornacie (il. 2). Prosty, 

czytelny motyw Bożego Narodzenia uzyskany został 

w  mistrzowskim dziele dzięki fakturze haftu o  róż-

nych grubościach nitki, rożnym jej ułożeniu i  róż-

norodnej barwie. Hafty wymagały szczególnej próby 

cierpliwego pochylenia się nad materią, doskonałości 

w ruchach palców, które w pełnym skupienia zamyśle 

przekłuwały materię. Drobne, barwne ściegi to każ-

dorazowy ruch przeprowadzonej pod różnym kątem 

nitki. Kunszt wykonania sceny Bożego Narodzenia 

jest obrazem dyscypliny pracy rąk, wiedzy o materia-

łach, o wszystkich komponentach składających się na 

całość wyobrażenia. Świętą Rodzinę otacza promie-

nista mandorla światła, a  Najświętsza Panna Maryja 

modli się do swojego narodzonego Syna Bożego. Pro-

gram ikonograficzny oddaje przesłanie Eucharystii, 

adekwatne do ornatu jako ubioru liturgicznego. 

Pytania o  istotę nieprzemijalności piękna dzieła 

sztuki były i  są tematem uczonych dyskursów i  roz-

praw. Podejmuje się różnorakie klasyfikacje i  poszu-

kiwania uniwersalnej definicji piękna metafizycznego, 

ponadmaterialnego, wynikającego z  ludzkiej ducho-

wości i potrzeby przekraczania codzienności, nawet je-

żeli ona sama będzie zmaganiem się z materią. W hi-

storycznym przekazie nieprzemijająca wartość sztuki 

rozpoznawana była w rzetelnej pracy i znawstwie ma-

teriału, techniki i  technologii wytworów człowieka, 

które pojawiały się w  nowych dziełach sztuki jako 

precjozach będących sumą historii. 

Zbieractwo przedmiotów pochodzących z  kręgu 

starożytności rzymskiej i  wschodniej znane było na 

przykład już na dworze cesarskim Karola Wielkiego. 

Dzieła te kumulowały czas miniony, acz obecny, za-

chowany w pamięci historii. Odkrywano ich wartości 

materialne, a  także kunsztowne przetwarzanie, obra-

bianie materii. Gromadzono zarówno drobne przed-

mioty, jak i  monumentalne posągi, odlewy z  brązu, 

a nawet części architektury, np. marmurowe kolumny. 

Z perspektywy dzisiejszych badań fascynujące jest ich 

powtórne wkomponowywanie w nowe dostojne funk-

cje. Antyczne gemmy precyzyjnie odmalowane zo-

stały przez skrybów na kartach ewangeliarzy i Biblii. 

Umieszczone na łukach arkad określających miejsce 

dla postaci ewangelistów, budzą nadzwyczajny respekt 

z uwagi na rangę kodeksów zawierających Pismo Świę-

te, służących podczas uroczystych liturgii. Umiesz-

czone ponad głowami świętych autorów, gemmy po-

twierdzały jedność czasu, ciągłość historii w  ówcze-

snej teraźniejszości, czyli w  IX  w. W  złotym kru-

cyfiksie Lotara II z  roku 1000 umieszczona została 

gemma z wizerunkiem cesarza Augusta. Uczony opat 

benedyktyńskiego opactwa Saint Denis pod Paryżem 

(stworzył pierwszy, nowoczesny jak na owe czasy, sys-

tem konstrukcji gotyckiej) oprawił starożytny kielich 

z kosztownego kamienia w złotą oprawę, aby przysto-

sować starożytne dzieło do Mszy św. Historia uprawo-

mocniła ciągłość, zarówno potrzebę ludzkiego tworze-

nia, jak i gromadzenia dzieł w nowe całości. Stanowią 

one sumę obfitości materii: marmurów, kamieni szla-

chetnych, złota, kosztownych rzeźb i obrazów, a także 

ludzkiego umysłu i duchowości. Przetworzona w dło-

niach natura oddycha tchnieniem twórcy oraz tych, 

którzy gromadzili i  kontemplowali te dzieła. Znamy 

ich nazwiska czy imiona, a nawet jeżeli pozostają ano-

nimowi, pozostawili swoją obecność w  najmniejszej 

kresce, w dotyku dłuta, w wysiłku umysłu. W kościele 

Santa Maria degli Angeli w  Rzymie, powstałym na 

zrębach tepidarium term Dioklecjana, dzięki geniu-

szowi architektonicznemu Michała Anioła i Luigiego 

Vanvitellego znajdują się obrazy, rzeźby, tumby grobo-

we artystów, np. Salwatora Rosy, Carla Maratty. Jest 

tutaj coś zupełnie niezwykłego w  tym skarbcu dłoni 

i  ducha ludzkiego. Głowa Jana Chrzciciela, wykona-

na przez Igora Mitoraja, została złożona w  skrom-

nej niszy, poniżej obrazu Uwolnienie św. Piotra przez 

anioła Carla Maratty. Głowa świętego ukazana zosta-

ła wbrew ustalonej od VI w. ikonografii głowy poło-

żonej na misie, a  w  rysach twarzy nawiązuje ona do 

świadomie wypracowanych wzorów twarzy Chrystu-

sa z mandylionów. Igor Mitoraj położył wyrzeźbioną 

głowę, zawiniętą bandażami w  części ust i  oczu, aby 

w ten sposób stworzyć implikacje ust zdolnych do mó-

wienia i oczu zdolnych do widzenia. Mimo pozornej 

martwoty ciała, podwójnie unieruchomionego opaska-

mi, św. Jan Chrzciciel „oddycha” i „patrzy”. Wyjątkowe 

dzieło Mitoraja zatrzymuje zarówno wchodzących do 

tej świątyni, jak i wychodzących z niej. Artysta poko-

nał czas (il. 3). 



12 W kręgu tematu: Abiit, non obiit

Dzieła sztuki uwieczniają Polskę z  jej historią, 

z  jej duchowością, która przekraczała granice fizycz-

nej przestrzeni. W  Kodeksie Gertrudy, modlitewni-

ku księżnej Gertrudy, córki Mieszka  II, siostry króla 

Kazimierza Odnowiciela, zachowany jest jej portret 

z mężem, księciem ruskim Izjasławem. Para książęca 

modli się do św. Piotra (il. 4; modlitewnik wraz z do-

łączonym kalendarzem krakowskim powstał w 2. po-

łowie XI w.; to cenne dzieło, znane też jako Psałterz 

Egberta, powstało w X w. i jest przechowywane w bi-

bliotece w Cividale del Friuli). Portrety władców Pol-

ski, utrwalone w sztuce oddalonej datą powstania, po-

konują czas swoim trwaniem w nowych kontekstach 

w nowych, przebudowanych świątyniach. Jeden z naj-

piękniejszych tympanonów sztuki romańskiej w Pol-

sce z  kościoła Najświętszej Panny Maryi na Piasku 

we Wrocławiu z 2. połowy XII w. znajduje się obecnie 

w  kościele gotyckim (il.  5). Tympanon fundacyjny 

ukazuje księżniczkę ruską Marię Włostowiczową z sy-

nem Świętosławem podczas adoracji Maryi i  składa-

nia u Jej stóp fundowanego romańskiego kościoła. Jest 

w tym dziele zatrzymana historia i modlitwa, piękno 

i doskonałość warsztatowa w opanowaniu kamienia. 

W ten sposób istnieje w Polsce wiele zachowanych 

dzieł, które zatrzymały upływ czasu i  trwają ponad 

czasem. Są one śladem trwania ludzkiej pamięci hi-

storycznej, asymilują uczucia, modlitwy, ludzkie dra-

maty. W kościele Najświętszej Panny Maryi w Świd-

nicy niedaleko Wrocławia trwają zasklepione w  so-

bie dwa dzieła. Obraz Maryi czczony jako cudowny 

obraz Matki Boskiej Pani Świdnickiej od 2.  połowy 

XV w., będący częścią epitafium (il. 6), został on wy-

cięty z pierwotnego miejsca i wprowadzony do nowe-

go ołtarza, który zbudował mistrz zakonu jezuitów, 

doskonały rzeźbiarz Johann Riedel, w  1686  r. Czer-

pał on inspiracje z  ołtarzy w  kościele Val-de-Grâce 

w Paryżu. Dzieła łączą historię, łączą pracę artystów, 

łączą idee innych mistrzów, są duchowym dziedzic-

twem człowieka, przekraczającym jego mały wycinek 

życia w czasie i w przestrzeni. Do takich przykładów 

należy też obraz przeniesiony z  zewnętrznej fasady 

(il. 6) Matka Boża Pani Świdnicka, katedra w Świdnicy 
(fot. Urszula Mazurczak)

(il. 3) Igor Mitoraj, Głowa św. Jana Chrzciciela, kościół Santa Maria degli 
Angeli w Rzymie (fot. Urszula Mazurczak)

(il. 4)  Księżna Gertruda z mężem 
Izjasławem (źródło: „Modlitwy 
księżnej Gertrudy z «Psałterza 

Egberta z Kalendarzem»”, red. B. 
Kürbis, Kraków 2002)

(il. 5)  Tympanon fundacyjny, kościół NMP na Piasku we Wrocławiu 
(fot. Urszula Mazurczak)
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gotyckiego kościoła Karmelitów na Piasku w  Kra-

kowie, ufundowanego przez królową Jadwigę i  króla 

Władysława Jagiełłę. Obraz znany jako Matka Boska 

Piaskowa wprowadzony został do barokowej kaplicy 

w barokowym ołtarzu nowego kościoła, przypomina-

jąc o  legendarnym cudzie uzdrowienia króla Włady-

sława Hermana. Trwa tam do dzisiaj.

Tego zatrzymania w  czasie i  trwania ponad je-

go zmiennością doświadczamy w  Lublinie w  dzie-

łach odnowionych dzięki trosce władz duchownych 

i świeckich. Jest w naszym mieście obraz Matki Bożej 

Latyczowskiej, pochodzący z dalekiego Podola, wpro-

wadzony podczas uroczystej liturgii do nowoczesnego 

kościoła Matki Bożej Różańcowej (il. 7). Praca anoni-

mowego malarza została odkryta na nowo i odrestau-

rowana dzięki mozolnej pracy konserwatorów, wybit-

nych mistrzów w przywracaniu życia dziełom sztuki. 

Matka Boża nawiązuje do rzymskiego pierwowzoru 

z bazyliki Santa Maria Maggiore, ale powstała w dło-

niach późniejszego artysty, który przekazał nowe uję-

cie twarzy, oczu, nowego ducha i nowe cechy w prze-

kazie treści. Na rzymskim pierwowzorze Salus Populi 

Romani Dzieciątko nie mogłoby unosić księgi z napi-

sem IHS, a tym bardziej mieć luksusowego obuwia na 

stópkach (il. 8). Obraz Maryi w swoim trwaniu rzym-

skiego wzoru zmieniał się, dostosowując do odbiorcy, 

uwzględniając nowy typ fizjonomii, nowe rekwizyty, 

np. różaniec lub szkaplerz w dłoni. Analogie do obra-

zu w Lublinie można wskazać na obrazie w kościele 

Dominikanów we  Wrocławiu, gdzie złożony został 

obraz Matki Bożej Różańcowej, przywieziony przez 

grupę uchodźców powojennych z Podkamienia, leżą-

cego na styku Podola i Wołynia. Obraz był otoczony 

modlitewnym kultem w kościele, który wybudowano 

dla niego w roku 1464, a w roku 1727 odbyła się ko-

ronacja postaci Maryi i Dzieciątka (il. 9). 

Piękno sztuki zatrzymuje kunszt artysty i  pa-

mięć historii. W  poszukiwaniu „aktualności piękna” 

Hans-Georg Gadamer wskazuje, że „[…] dzisiejszy 

artysta nie mógłby w ogóle rozwijać swoich śmiałych 

pomysłów bez języka tradycji” (H.G. Gadamer, Aktu-

alność piękna, Warszawa 1993, s. 12). Tezę tę rozwija 

on w  nieco odmiennym od naszego toku myślenia. 

Wychodzi bowiem od poszukiwania formy w dziełach 

sztuki wspólnych kryteriów sztuki dawnej ze  współ-

czesną. My wskazujemy na związanie sztuki z  czło-

wiekiem w  procesie twórczym, jak i  w  aktualizującej 

się różnej formie percepcji. Pracę artysty nad materią 

aktualizuje praca nad dziełem, jego poznawaniem i je-

go konserwacja. 

(il. 7)  Obraz Matki Bożej Latyczowskiej (przed renowacją i stan obecny), kościół Matki Bożej Różańcowej 
w Lublinie (fot. Magdalena Gawłowska)

(il. 9)  Matka Boża Różańcowa, kościół Dominikanów we Wrocławiu 
(fot. Urszula Mazurczak)

(il. 8) Salus Populi Romani, bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie 
(fot. ze zbiorów Urszuli Mazurczak)
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Gdy w roku 1861 przyjaciele i wielbiciele rozlicz-

nych talentów Kazimierza Władysława Wójcic-

kiego (1807-1879) przygotowywali książkę zbiorową 

dla uczczenia dokonań tego badacza starożytności, et-

nografa (nazywanego pionierem folklorysty polskiej), 

literata i wydawcy, do licznego grona autorów dołączył 

również Cyprian Norwid.

Poeta znał Wójcickiego i cenił jego polihistoryczne 

zacięcie; korespondował z nim i powierzał mu różne 

swe prace i  pomysły, jak widać to chociażby z  listu 

z ok. 27 I 1869 r., w którym zwracał się do warszaw-

skiego znajomego z  propozycją publikacji tomu czy 

raczej kilkutomowego zbioru swych utworów:

„Wstęp ten czynię, aby Ci powiedzieć, Czcigod-

ny Kazimierzu Władysławie, że w  mych małych ro-

botach, jako podobno, żem jakiś tam Poeta polski – 

miałem dotąd przyzwoitego edytora (naturalnie że 

cudzoziemca – bo polscy do niczego – Niemca – Sasa 

– W[ielmożne]go Brockhausa w Lipsku) – i że tego, 

skutkiem przemiany rzeczy bieżących, nie mam teraz, 

a przeto w portfelach mych zostały rękopisma [...].

Co? – drogi Panie Kazimierzu – radzisz, wo-

lisz, chcesz, każesz z  tych rzeczy W a m  p o l e c i ć 

i   k o m u ?  k i e d y ?  na j a k i c h  w a r u n -

k a c h ?  g d z i e ? ?  – odpowiedz –”2.

Poeta wymienia tytuły swych dzieł, z których nie-

stety część zaginęła lub uległa uszczupleniu: Tyrtej, 

Aktor, Vade-mecum – „sto (100) poezji dorywczych – 

n i e  w s z y s t k i e  mogą być wszędzie publikowa-

ne! ale można to ułożyć, gdyby było się z kim układać 

[...]”, O  mszy świętej, O  wolności słowa. Nie znamy 

„odpowiedzi” Wójcickiego na tę ofertę wydawniczą 

Norwida. Wydanie pamiątkowe, o którym tu mowa, to 

Księga zbiorowa ofiarowana Kazim[ierzowi] Wł[ady-

sławowi] Wójcickiemu, red. A. Hennel, Warszawa 1862 

(zezwolenie cenzorskie: 20 XII 1861 / 11 I 1862). Za-

mieściło w niej swe teksty – z najrozmaitszych dzie-

dzin piśmiennictwa, nie wyłączając wierszy i  drama-

tów – pięćdziesięciu autorów; niektórzy więcej niż 

jeden. Do tak wyróżnionych ofiarodawców należy też 

Norwid, który nadesłał rodzaj tryptyku literackiego: 

tłumaczenie ody Horacego Do Pompejusza, komen-

tarz autorski do dzieła Horacego oraz poetyckie post-

scriptum, zatytułowane w pierwodruku Post scriptum. 

Oto rzeczona praca Norwida, odczytana z pierwszego 

wydania i podana do druku po stosownych moderni-

zacjach (autograf, niestety, dziś nieznany). Zamiesz-

czony tu tekst porównałem z  wydaniami Miriama, 

Cywińskiego i Gomulickiego. Od Gomulickiego prze-

jąłem emendację w 14 wersecie Postscriptum: mogiłami 

(Gomulicki) ] ruinami (pierwodruk, Miriam, Cywiń-

ski). Łacińską numerację strof pdr. zastąpiłem, zgodnie 

z sugestią autorskiego komentarza, numeracją arabską; 

oryginał laciński nie zawiera numeracji strof.

Ad Pompeium

Do Pompejusza

Kiedy Horacy zaraz po Filipińskiej bitwie wrócił do Rzymu, 

a Pompejusz – długo potem w cywilnych wojnach udział mając 

– nareszcie, tak jak Horacy, wracał, k’woli temu to powrotowi 

wiersz następujący brzmi:

1

O ty! co ze mną, w straszliwej potrzebie,

Za dni Brutusa, użyłeś niewczasu;

Wyznaj – w oracza kto zmienił i ciebie?

W progi kto sielskie wrócił bez hałasu?

2

Bracie mej wiosny-życia, Pompejuszu!

Z którym, bywało, płynące godziny

Mierzymy płynem – i dla animuszu

Syryjskie na skroń kładziemy wawrzyny.

3

Porażkę obu, Filipijskie pola

Znają – mnie wstydniej, bo znają bez tarczy;

Lecz są przygody, gdy żelazna wola

Na nic już, okrom śmierci, nie wystarczy!

4

Bladego strachem, gdy miecze wokoło,

Ima mnie szparki Merkur i uchrania,

Gdy ty, samotne, stawisz jeszcze czoło

Straszliwej burzy, im więcej pochłania.

5

Dziś, czas wojenne ukrócić zagony,

Jowisza ołtarz zapłacić płomieniem;

I udział przyjąć dobrze zasłużony

W l a u r a c h  m y c h  – które są ciszą i cieniem.

6

Massyckie wina nietkniętej pieczęci

Na wieki mamże uwięzić w piwnicy?

Nie! – toast wznieśmy... t o a s t  n i e p a m i ę c i .

– Z mirtów nam wieńce dajcie!... niewolnicy.

7

Wenus osądzi, gdzie przegrana sprawa:

Przepić mnie? – niech się i Trak nie ośmiela.

Jeden bo z tylu szałów mi zostawa:

Słodszy nad wszystko!... powrót przyjaciela.

Tłumaczyłem 1861 roku

*
Strofa 5, 6 i 7 przeplecione są tak lekką ironią, że 

nie wystarcza objąć to jedynie tłumaczeniem akcentów 

i wyrażeń, trzeba nadto zwrócić nawet uwagę samego 

czytelnika.

Czytałem ja tę Horacego odę w  r. 1848, 1849, 

i 1850, i czytałem ją dziś w Paryżu. – Trzeba wyobra-

zić sobie postacie i  wejrzenia tych obywateli, którzy 

mieli udział zapalczywy pod wodzą Brutusa i  którzy 

następnie, przy zmianie całej karty dziejów Rzeczpo-

spolitej, tam i  sam spotykają się; przecież to ten sam 

prof. dr hab. 
Józef F. Fert

kierownik Katedry 
Tekstologii i Edytorstwa

Nie tylko przyszłość...
Nad Norwidowskim Postscriptum do ody Horacego Ad Pompeium1
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Pompejusz, co dwunastoma słoniami chciał w tryum-

fie do Rzymu wjeżdżać, kiedy broda mu jeszcze nie 

zarastała i  był prawie młodzieniaszkiem, który prze-

paskę białą na łydce nosił i  palcem najdłuższym rę-

ki prawej dotykał wierzchołka głowy swojej z wielką 

powagą. Jakże te chore oczy spod oczerwienionych 

bólem powiek, oczy, mówię, Horacego poglądać mu-

siały na wracającego do Rzymu Pompejusza, prze-

mienionego w  Kwirytę?! – Dlatego to w  5-ej strofie 

o l a u r a c h  swoich, w 6-ej o t o a ś c i e  n i e p a -

m i ę c i , w 7-ej o z a p a s a c h  n a  k i e l i c h y , 

których zwycięzcę Wenus ma uznać, Horacy z dziw-

ną subtelnością ironii wyraża się. Ktokolwiek widział 

kiedy oko w oko podobne przesilenia się rewolucyjne 

i za nimi idące zmiany sytuacji, odczytać się3 nie mo-

że tej ody: tak z jednej strony lekką ironią, a z drugiej 

głęboką jest ona nacechowana melancholią. W  lite-

raturze polskiej pod tym względem jest tylko jeden 

wiersz mogący obok ody powyżej przytoczonej stanąć: 

jest to Powrót na wieś Karpińskiego... Tak jest, a  jed-

nak, jak to się dziwno wyda tym, co klasycyzm znają 

tylko z książek.

*

Postscriptum
 Nie tylko p r z y s z ł o ś ć  wieczna jest – nie 

tylko!...

 I przeszłość, owszem, wieczności jest dobą:

Co stało się już, nie odstanie chwilką...

Wróci Ideą, nie powróci sobą.

Przeszłość ma wieczność w wieczystej połowie:

Zamknąć – odemknąć – zarówno się uczem!

Tylko wy, dzisiaj, klasyczni mistrzowie,

Wiecie też, którym, gdzie poczynać kluczem?

Z tragedii całej klasycznego świata

P o d z i a ł y  znacie, a z wymowy s t y l e  – 

To jakby poszedł kto na grobie brata

Herboryzować! zioła rwać!... to tyle!...

Kartki łacińskie przyczepiać do krzewów

Rozpłakujących się nad mogiłami4 – 

Nie!... wolę mętne szumy białodrzewów

Z bezimiennymi w gwarze ruinami,

I wolę z bladym srebrnej łzy świecznikiem

W podziemia schodzić – niż z waszym słownikiem.

Nie będę się skupiał na pierwszej i  drugiej czę-

ści Norwidowskiego tryptyku, choć dzieło to wymaga 

zawsze lektury integralnej, jako że poszczególne jego 

części wzajemnie się oświetlają i w pewnym sensie wa-

runkują poprawną lekturę zarówno części, jak i całości. 

U Norwida tak się właściwie czyta wszystko, jako że 

sam jest często najlepszym komentatorem swojego 

pisarstwa!

Nie mogę jednakże pominąć kwestii adresata wier-

sza Horacego, który w przekładzie Norwida (a szcze-

gólnie w  komentarzu do niego) wysuwa na to miej-

sce Gnejusza Pompejusza Wielkiego (106-48 przed 

Chrystusem), przeciwnika Cezara, zamordowanego 

w Egipcie na długo przed bitwą 

pod Filippi, mimo że faktycznie 

Horacy skierował swą pieśń do 

Pompejusza Warusa, przyjacie-

la młodości i  towarzysza broni 

spod Filippi, gdzie w dwu kolej-

nych bitwach (w  październiku 

i  listopadzie 42  r. przed Chry-

stusem) armie republikańskie, 

w  których służyli obaj przyja-

ciele, dowodzone przez Brutu-

sa i Kasjusza, zostały pokonane 

przez Antoniusza i Oktawiana. 

Wodzowie republikańscy ode-

brali sobie życie, a Horacy nie-

chlubnie uciekł – o czym z iro-

nią pisze – z  pola walki; jego 

druh Pompejusz Warus5 jesz-

cze przez wiele lat uczestniczył 

w  wojnie domowej, aż docze-

kał się amnestii zwycięskiego 

Oktawiana, umożliwiającej mu 

powrót do Rzymu i odzyskanie 

statusu Kwiryty. Gwoli spro-

stowania zaszłej w  przekładzie 

i  komentarzu pomyłki, należy 

odczytać słowa poety z listu do 

Wójcickiego z maja 1865 r.:

„[...] Nie złożyłem Ci jeszcze dzięki za książ-

kę, w  której moje Horacego tłumaczenie spotkałem 

– n i e  w s t y d z ę  s i ę  t ł u m a c z e n i a , ale 

w  dołączonym wyjątku z  pobieżnego listu mego jest 

archeologiczny błąd dotyczący Pompejuszów.

Horacy nie do wielkiego Pompejusza pisał odę – 

ale do Pompejusza, którego przydomku w  tej chwili 

nie pamiętam – ale to poboczne i drobne błędy! [...]”. 

(PWsz IX 171).

Wiersz ten, przekład i komentarz mają bogatą li-

teraturę interpretacyjną, a jej zaskakujące zwieńczenie 

znajdziemy w  znakomitym studium Jerzego Axera, 

wygłoszonym na sesji Norwidowskiej Uniwersyte-

tu Warszawskiego 21-22  IV 1983  r. (tekst w książce 

zbiorowej Cyprian Norwid. Interpretacje, red. S. Ma-

kowski, Warszawa 1986, s. 59-70; tu przywołana też 

najważniejsza literatura przedmiotu). Wbrew utrwa-

lonym opiniom komentatorów, jakoby błąd Norwida 

fatalnie zaciążył na jakości semantycznej przekładu, 

Axer wydobywa wielką wartość Norwidowskich intu-

icji translatorskich, których mimowolne potwierdzenie 

znajdujemy w  nowszych studiach filologicznych nad 

Horacym. W  świetle interpretacji Axera szczególne-

go znaczenia nabiera też odwołanie poety do wier-

sza Franciszka Karpińskiego Powrót z  Warszawy na 

wieś. Norwidowska świadomość „felix culpa” rysuje się 

zresztą już w  (przytoczonym wyżej) fragmencie listu 

do Wójcickiego i wcześniej w drugiej i trzeciej części 

tryptyku. Nb. Axer w zasadzie nie podjął w swoim stu-

dium problematyki samego Postscriptum.

Pierwszy plan mojego szkicu chciałbym tedy po-

świecić trzeciej części tryptyku, oryginalnemu post-

scriptum do horacjańsko-pompejuszowskich doświad-

czeń poety, będącemu z jednej strony dopowiedzeniem 

Cyprian Norwid 
(fot. ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki 
Narodowej Polona) 
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do przekładu i jego poetyckiego objaśnienia, a z dru-

giej – otwarciem nowej karty refleksji i  ostrym – po 

Norwidowsku – zagajeniem dyskusji o miejscu „prze-

szłości” w ówczesnej kulturze (nb. nie tylko literackiej).

Różnego rodzaju postskrypty, noty, przypiski („od-

syłacze”) i dopiski w tekstach Norwida to jedna z ude-

rzających cech tego pisarstwa. Począwszy od tekstów 

najwcześniejszych, np. młodzieńczego wiersza Ma-

rzenie (PWsz  I  19-25), do rzeczy ostatnich w  do-

robku poety, np. listu poetyckiego Do Bronisława Z. 

(PWsz II 237-240), postscriptum to ulubiony i uprzy-

wilejowany „chwyt” literacki autora Rzeczy o wolności 

słowa. Ze względu na bogactwo jego form i  potężne 

nacechowanie semantyczne we  wszystkich dziedzi-

nach pisarstwa Norwida uznać go można za jeden 

ze  znaków stylistycznych jego warsztatu literackiego. 

Co istotne – poeta operował nim z  całą świadomo-

ścią, a nawet ironizował na temat „historycznych” uwa-

runkowań tej wątpliwej „ozdoby” tekstu. We wstępie 

do rozprawy o  Bogurodzicy pada gorzka konstatacja: 

„Wszelako ruina żadna w  Słowiańszczyźnie nie jest 

historycznie odkopaną...*”. To oskarżycielskie zdanie 

otrzymuje stosowny sygnalizowany gwiazdką przypis 

autorski, który nie tylko „tłumaczy” ostrość zarzutu 

ahistoryczności w ówczesnych polskich badaniach ar-

cheologicznych, ale zarazem odnosi się dramatycznie 

do losu samego autora, który był dość konsekwentnie 

ignorowany na forum publicznym; oto wzmiankowane 

postscriptum:

„*Natura publikacji rękopismów polskich pociąga 

za sobą przypiski, w miarę zalegań wciąż rosnące i po-

woli wyrównać mogące samej-że tekstu obszerności. 

Kiedy się pisało o godzinie otworzenia archiwów zie-

mi kopalnej, nie było jeszcze odkryć, które nareszcie 

zaczyna się uznawać. Pięć cmentarzysk przedchrześci-

jańskich w Polsce zachodnio-południowej poruszono. 

Ze zdania sprawy atoli wiele jeszcze doczytać się nie 

może, z  tej przyczyny, z  jakiej na innym miejscu pu-

blicznie mówiłem był.

Cóż G r e k w  Tartarii znajdzie, jeśli jak G r e k 

szuka?...”6.

Jak zinterpretować te najróżnorodniejsze autorskie 

dopowiedzenia? Na pewno kilka przyczyn złożyło się 

na to swoiste upodobanie poety do „zagęszczania” tek-

stu dodatkowymi treściami, niekiedy budującymi zgo-

ła nową perspektywę tekstową.

„Pozornie drobne to odkrycie, mniemam, iż dla-

tego (przede mną) uczynionym nie było, iż do dziś 

archeologia nie objęła w  siebie części żywotnej, lubo 

myślę, że czas przyjdzie, w  którym zapytamy się nie 

tylko o  znaczenie złamków wykopanych w grobowi-

skach, ale i o znaczeniu gestów obyczajowych samego 

żywego człowieczeństwa i  o  historię tychże. Zda mi 

się nawet, iż one pierwsze jest tylko onego drugiego 

przygotowaniem. Człowieka umysł, zdawałoby się, iż 

jest obowiązanym do przechowywania w  sobie s i ł y 

w y n a l a z c z e j  –  s i ł y  o d k r y w a n i a , skoro 

tak częstotliwie nadarza się widzieć kolosalne oczywi-

stości pomijane ze  szczególnym i naiwnym zaślepie-

niem.” (PWsz III 296).

Dodajmy, że wielu tekstom artystycznym towarzy-

szą wstępy, listy dedykacyjne, posłowia, motta i dedy-

kacje, co wraz z  nader ciasną siecią autorskich przy-

pisków tworzy niezwykle uderzającą formę literacką. 

Czy faktycznie te „marginalia” pozostałyby w drukach 

autoryzowanych przez Norwida, to inna kwestia. Jakąś 

wskazówką może być autoryzowane wydanie jego Po-

ezji w Brockhausowskiej serii Biblioteka Pisarzy Pol-

skich z roku 18637. Różnorodne dopiski autorskie zaj-

mują w tym wydaniu niepoślednie miejsce. To „przy-

wiązanie” poety do dopowiedzeń wygląda na głębszą 

strategię pisarską. Dobrze to widać w listach do Anto-

niego Zaleskiego z drugiej połowy 1858 r., gdy ważyła 

się sprawa pierwszego wydania zbiorowego utworów 

poety rozproszonych po różnych czasopismach; pro-

sił Zaleskiego ok. 13  VIII 1858  r.: „[...] chciej się 

postarać, aby do mnie udano się p o  p r z e m o w ę 

i   n i e k t ó r e  m a ł e  s p r o s t o w a n i a  [...] 

pewna ogólna korekta należy się zawsze autorowi.” 

(PWsz VIII 347). A  w  liście z  grudnia 1858  r. ma-

my wręcz instrukcję redakcyjną: „Proszę u pierwszych 

mianowicie utworów dewizy z  Ewangelii odrzucić – 

nie należy Pismem Ś[wię]tym tak szastać – był czas, 

kiedy się to przez antagonizm robiło. [...]. Przypiski 

i  objaśnienia w  odsyłaczach bardzo uściślić, o  ile ja-

sność tylko i ułatwienie czytelnikowi k o n i e c z n e , 

uważając je, to jest treści historycznej ich nie pominąć” 

(PWsz VIII 366).

Cóż stąd? Myślę, że Norwid jako poeta dialogu 

pragnął literatury żywej, nieustannie obecnej w prze-

strzeni społecznej, doczytywanej i odczytywanej ciągle 

na nowo, jako że: „Czyta się poetów, że tak powiem, 

w coraz głębszych głębiach – tak że czytanie każdego 

arcydzieła jest nieskończone [...]”8.

Gdy więc zaświtała nadzieja publikacji pierwszego 

zbioru wierszy, podsuwał warszawskiemu przyjacie-

lowi ideę przewodnią i  coś jak zarys wstępu do tego 

wydania:

„Racz też to d a ć  z r o z u m i e ć , że:

†  p o  p e w n e j  d o b i e  p r a c y  p o e t a 

i   a r t y s t a ,  n i e  w i d z ą c  z b i o r o w e g o 

o b r a z u  s w e j  r z e c z y  w z g l ę d e m  p u -

b l i c z n o ś c i ,  n i e  j e s t  w   s t a n i e  d a l e j 

t r w a ć ,  i   t y m  s p o s o b e m  z a b i e r a  s i ę 

Rękopis wiersza „Przeszłość” 
z tomu „Vade-mecum” Cypriana 

Norwida (fot. ze zbiorów Cyfrowej 
Biblioteki Narodowej Polona) 
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c z ł o w i e k o w i  w i ę c e j  n i ż  u t w o r y ,  b o 

t w ó r c z o ś ć .  †

[...]”9.

Tak więc Norwidowska strategia obliczona zosta-

ła w  pewnym sensie na „przymuszanie” czytelników 

do refleksyjnego, intelektualnie aktywnego czytania 

jego na ogół niełatwych w „potocznej” lekturze utwo-

rów. Efekt okazał się zgubny dla autora, przynajmniej 

w  jego czasach: przyniósł skutek wręcz odwrotny do 

zamierzonego – czytelnicy, wspierani przez krytykę 

literacką, odwracali się od „nudnego” autora, rozgrze-

szając się szybko stereotypem, że to poeta „ciemny”, 

„niezrozumiały”, a  nawet „szalony”; Julian Klaczko 

nazwał wręcz Białe kwiaty i Czarne kwiaty „płodami 

epileptycznej wyobraźni”...10.

Czego więc potrzeba (a właściwie – czego brakuje) 

adresatom wiersza Postscriptum? Mówiąc dzisiejszym 

językiem: e m p a t i i  historycznej. W ujęciach Nor-

wida ten defekt społeczny w  całościowych wizjach 

Polski wiąże się z innymi ułomnościami naszego życia 

publicznego. Dobitnym obrazem polskiego „kalectwa” 

jest dysproporcja między myśleniem patriotycznym 

a intelektualnym zaangażowaniem w sprawy społecz-

ne jednostek i zbiorowości:

„[...] nie rozebrały i  nie rozbierają Polski mnogie 

bataliony zaborców, jedno raczej:

u p i j a n i e  s i ę  n i e o ś w i e c o n y m  p a -

t r i o t y z m e m  –  i   b r a k i e m  o d w a g i 

c y w i l n e j  –  r o z m a r z a n i e  s i ę .  B e z -

s e n s ! ”. (Z  listu do Józefa Bohdana Zaleskiego, 

kwiecień 1869: PWsz IX 399).

W innym miejscu:

„Oni, nie mogąc lub nie chcąc się uczyć [...], życzą 

sobie, aby im było wszystko z - g m i n n i o n e  –  z -

- g m i n n i e n i e  z o w i ą  z - p o l s z c z e n i e m 

– leniwi i niechętni do badania – żądający, aby im na 

nutę „ T r z e c i e g o  m a j a ”  l u b  „ J e s z c z e 

P o l s k a  n i e  z g i n ę ł a ”  wykładano astronomię 

i filozofię”. (Z listu do Bronisława Zaleskiego, ok. 1 XI 

1873: PWsz X 14).

To polskie „kalectwo” wyraża jaskrawy obraz:

„[...] Polska jest o s t a t n i e  n a  g l o b i e 

s p o ł e c z e ń s t w o ,  a   p i e r w s z y  n a  p l a -

n e c i e  n a r ó d .

Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, a dru-

giej nogi wcale nie ma, ten – o! – jakże ułomny kale-

ka jest!

[...] tak, jak dziś jest, to P o l a k  j e s t  o l -

b r z y m ,  a   c z ł o w i e k  w   P o l a k u  j e s t 

k a r z e ł  – i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna 

nicość i  śmiech olbrzymi... Słońce nad P o l a k i e m 

wstawa, ale zasłania swe oczy nad c z ł o w i e k i e m ”. 

(Z listu do Michaliny Zaleskiej ok. 14 XI 1862: PWsz 

IX 64).

Norwidowskie diagnozy stanu polskości w  wieku 

dziewiętnastym, wyrażane językiem dyskursywnym, 

mają swe odpowiedniki poetyckie: Vanitas vanitatis, 

Wakacje, Czemu nie w  chórze?, Vanitas, Kółko, Język-

-ojczysty, Prac-czoło, Dziennikarstwo i publicystyka, [Na 

Kazanie Skargi Jan Matejki]. Z większych rzeczy: Pro-

metidion, Fulminant, Rzecz o wolności słowa.

Jakie przyczyny legły, według poety, u podstaw tej 

tragedii narodowej? W  jego rozumieniu jest ich bar-

dzo wiele, ale najważniejsza płynie z braku intelektu-

alnej i moralnej pamięci o przeszłości, pamięci, która 

pozwalałaby uporządkować rację stanu według mocnej 

hierarchii wartości. Lapidarnie zbiera te oceny jego 

wiersz Królestwo:

Na probierczy kamień – dość przeszłości,

Było jej dość, by sprawdzić, co? boli – 

Więc nie słuchaj, co dziś o wolności

Mówią – co dziś mówią o niewoli; 

[...]

Nie niewola ni wolność – są w stanie

Uszczęśliwić cię... nie! – tyś osobą:

Udziałem twym – więcej!... panowanie

Nad wszystkim na świecie, i nad sobą11.

Starożytna maksyma Historia est magistra vitae 

znalazła w poecie głębokiego wyznawcę. Ale jaka hi-

storia? Mówi o tym sentencjonalny wiersz z Vade-me-

cum, zatytułowany Historyk:

Wiele jest – gdy kto pomierzył stary cmentarz

Albo i genealogiczny-dąb;

Wiele – jeżli inwentarz

Skreślił, zajrzał Epokom w głąb
5I upostaciował opis...

Ale – jeżli on w starca, w męża, w kobietę

Powrócił strach ów, z jakim dziad ich drżał,

Patrząc – na pierwszego kometę,

Gdy po pierwszy raz nad globem stał:

. . . . . . . . . to – Dziejopis!12

W  wierszu pobrzmiewa idea głęboko i  obrazowo 

wypowiedziana w Postscriptum. Nie da się zrozumieć, 

a  tym bardziej udoskonalić swojej teraźniejszości ni 

przyszłości bez pamięci o przeszłości, bez historycznej 

empatii, która pozwala doświadczać czasu w  sposób 

zgodny z jego ontologią: Przeszłość jest i dziś, i te dziś 

daléj...13.

1 Mowa o Norwidowskim przekładzie pieśni VII w księdze II Horacego Ad Pompeium Varum (Do Pompejusza Warusa), zaczy-

nającej się od słów: „O saepe mecum tempus in ultimum / deducte Bruto militie duce...”; zob. Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła 

wszystkie, t. I: Ody i epody, tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekł. dokonał [...] i komentarzem opatrzył O. Jurewicz, 

Wrocław 1986, s. 170-174 (tu przekład Adama Ważyka, zaczynający się od słów: „O jakże często pod wodzą Brutusa / razem 

bywaliśmy w groźnych terminach...”).

2 List do K. W. Wójcickiego z ok. 27 stycznia 1869, w: C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami kry-

tycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. 9: Listy. 1862-1872, Warszawa 1971, s. 386-387. Dalej cytaty z tego wydania oznaczam 

skrótem: PWsz, tom, strona; podkreślenia w cytatach (tu – druk rozstrzelony) zgodne ze źródłem.

3 W znaczeniu: naczytać się, analogicznie do „nasycić się” (por. Słownik warszawski); podobnie w tekście Estetyczne poglądy: 

„Odczytać się i odpatrzyć nie mogłem, śliczny ten szpargałek w ręku trzymając”. (PWsz VI 84).

4  W pierwodruku jest w tym miejscu: „ruinami”, co Gomulicki uznał za lapsus calami i poprawił na „mogiłami”; trzeba zauwa-

żyć, że poprzedni wydawcy tego wiersza nie dokonywali tu emendacji, pozostawiając powtórzenie „ruinami” w wersie 16. Czy 

ten lapsus powstał pod ręką Norwida, czy w druku – trudno dziś dociec, ale poeta w znanym liście do Wójcickiego, kwitującym 

druk swojego tekstu, nie zareagował na to powtórzenie jako na błąd; zresztą – nie gorzej emendacja ta może być zastosowana 

w wersie 16 albo w ogóle można by z niej zrezygnować.

5  Wydawca Horacego objaśnia: „Pompeius Varus, bliżej nieznany przyjaciel poety” – przypis w: Horacy, Dzieła, dz. cyt., s. 172.

6  «Boga-Rodzica« pieśń ze stanowiska historyczno-literackiego odczytana, PWsz VI 499 (przypis poety dorzucony został do 

wcześniejszego czystopisu rozprawy w roku 1874, zob. objaśnienia wydawcy w PWsz VII 597-601). Niedokładny autocytat 

wzięty z Rzeczy o wolności słowa: „ Cóż Grek w Tartarii znajdzie? jeśli jak Grek szuka?” (PWsz III 568). Rozprawa o Bogurodzicy 

ukazała się drukiem dopiero 30 lat po śmierci autora: „Chimera” t. VII: 1904, z. 19, s. 3-22, oraz z. 20-21, s.. 93-216; a i dziś nie 

jest zbyt popularna.

7  Poezje Cypriana Norwida, pierwsze wydanie zbiorowe, Lipsk 1863 [właśc. 1862].

8  O Juliuszu Słowackim (PWsz VI 444).

9 Do Antoniego Zaleskiego, grudzień 1858 (PWsz VIII 367); swoją myśl zaryglował poeta dwoma znakami krzyża!

10  „Wiadomości Polskie” (Paryż), 2 V 1857.

11  C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin 2004, s. 55.

12 Historyk w zbiorze Vade-mecum, dz. cyt., s. 119.

13  Z wiersza Przeszłość w Vade-mecum, dz. cyt., s. 15.



18 W kręgu tematu: Abiit, non obiit

21 X 2014 r. – konferencja ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Rubinkiewicza

Jego Jerozolima 
Halina Poświatowska, snując rozważania o śmierci, 

zastanawiała się: „Czy wszystko pozostanie tak 

samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwyk-

ną od dotyku moich rąk? […] A ludzie? Przez chwilę 

będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci” – 

i konkludowała z pesymizmem –„zapomną. Nie łudź-

my się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w  pamięci 

równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała”. 

Pamięć, którą chcę przywołać, jest zgoła inna. 
Rozmawiając z ks. prof. Ryszardem Rubinkiewiczem 

o  przemijaniu i  sensie życia, pewnego razu zapyta-

łam go: „Co po nas zostanie?”. Bez wahania z  cie-

płym uśmiechem odpowiedział: „Pamięć zachowana 

w sercach ludzi, myśl, która zainspiruje innych, i do-

bro wyrażone w  czynnej i  konkretnej miłości, resz-

ta to hawel – marność”. Wspomnienie tej rozmowy, 

która poniekąd przerodziła się w dyskusje nauczyciela 

z uczniem, przywiodło mi na myśl inne pytanie, któ-

re rabbi z Kalewa zadał Jehudzie, uczniowi rabbiego 

Uriego ze Strzelisk, po jego śmierci: „Czego nauczyłeś 

się od swojego nauczyciela i mistrza?”. Usłyszał odpo-

wiedź: „Nauki mojego mistrza są jak manna, którą się 

spożywa i  która w  człowieku zostaje”. Rabbi jednak 

domagał się konkretnej odpowiedzi. Wtedy uczeń Je-

huda rozdarł swoją koszulę i zawołał: „Zajrzyj do me-

go serca! Tam są wyryte nauki mojego mistrza”.
Ksiądz Profesor Ryszard Rubinkiewicz odszedł do 

Pana 30 IV 2011 r., w przeddzień uroczystości Miło-

sierdzia Bożego i  beatyfikacji Jana Pawła  II, ale po-

został w  pamięci wielu ludzi – rodzeństwa i  rodzi-

ny, przyjaciół, współpracowników, studentów, pamięci 

wciąż żywej i wdzięcznej. Jej wyrazem jest między in-

nymi zorganizowana 21 października br. międzynaro-

dowa konferencja ku jego czci, stanowiąca okazję nie 

tylko do wspomnień, lecz także do ukazania bogactwa 

jego osoby i spuścizny naukowej. Organizatorem kon-

ferencji była Katedra Dialogu Kultur i Religii (wcze-

śniej Katedra Historii Porównawczej Religii, której 

Ksiądz Profesor był twórcą i kierownikiem). Ostatnie 

lata pracy na Uniwersytecie (ponad 40 lat był związany 

z Instytutem Nauk Biblijnych) poświęcił Instytutowi 

Kulturoznawstwa. Poproszony przez ks. prof. Piotra 

Moskala, zaangażował się w  projekt tworzących się 

wówczas studiów kulturoznawczych, chętnie służąc 

swoim wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą. 

Temat konferencji „Jerozolima – religijne i  kultu-

rowe oblicza świętego miasta” odzwierciedlił zarów-

no naukowe zainteresowania ks. prof. Rubinkiewicza 

związane z kulturą i religią ziemi Jezusa, jak i osobiste 

odniesienie, nacechowane ogromną nostalgią oraz mi-

łością do Jerozolimy. Ta tęsknota została zaspokojona 

i nie mam tu na myśli jego ostatnich, pracowitych pod 

względem naukowym pobytów w Jerozolimie w 2008 

i 2009 r. Nazwa Jerozolima, po hebrajsku Jeruszalajim, 

od strony gramatycznej wyrażona liczbą podwójną 

(dualis), wskazuje na dwie przestrzenie, dwa wymiary 

miasta – Jerozolimę ziemską (gdzie studiował i praco-

wał) i tę, w której jest obecnie – Jerozolimę niebieską. 

Zgodnie z prośbą samego Księdza Profesora na jego 

grobie (zamiast żywych kwiatów) został położony bia-

ły kamyk przywieziony z Jerozolimy, zapowiedź i sym-

bol nadziei i  ostatecznego tryumfu: „Zwycięzcy dam 

manny ukrytej i  dam mu biały kamyk, a na kamyku 

wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, 

kto [je] otrzymuje” (Ap 2,17).

Zarówno temat konferencji, jak i  osoba Księdza 

Profesora sprawiły, że do Lublina przyjechali ci, którzy 

się z  nim przyjaźnili, współpracowali czy zwyczajnie 

znali go. Wśród gości ze Stanów Zjednoczonych był 

obecny prof. James H. Charlesworth, dyrektor i edy-

tor Princeton Dead Sea Scrolls Project. W latach 80. 

XX w. dzięki współpracy apokryficzny tekst Apokalip-

sa Abrahama w  tłumaczeniu ks. prof. Rubinkiewicza 

z  języka staro-cerkiewno-słowiańskiego wraz z nową 

interpretacją został opublikowany w książce pod red. 

J. Charleswortha The Old Testament Pseudepigrapha, 

2  vols. (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1983-1985), 

dziś klasyce gatunku. Wzajemny szacunek, którym 

darzyli się profesorowie, w późniejszym etapie zaowo-

cował serdeczną przyjaźnią. Drugim zagranicznym 

gościem był o. prof. Olivier-Thomas Venard, wicedy-

rektor École Biblique et Archéologique Française de 

Jerusalem, w  której ks. prof. Rubinkiewicz studiował 

w  roku akademickim 1971/1972 i  do której chętnie 

wracał, gdy tylko był w Jerozolimie. O. Venard przy-

jechał do Lublina z interesującym projektem dotyczą-

cym Biblii jerozolimskiej. W referacie pt. The Bible in 

Its Traditions: The Research Project of the Ecole Biblique 

at the Heart of Jerusalem City of the Three Monotheisms 

uzasadniał, dlaczego Jerozolima jest miejscem wybra-

nym na realizację projektu oraz prezentował wszech-

stronność opracowania nie tylko pod względem re-

ligijnym, lecz także kulturowym. Zachęcał biblistów, 

kulturoznawców do współpracy, prezentując dotych-

czasowe wyniki badań. Te idee były bardzo bliskie ks. 

prof. Rubinkiewiczowi. Jako wybitny biblista (choć 

sam za takiego się nie uważał) był wielkim orędowni-

kiem wprowadzenia ogólnouniwersyteckiego wykładu 

dr Ewa Zając
adiunkt w Katedrze 

Dialogu Kultur i Religii

Prof. James H. Charlesworth 
podczas konferencji 

poświęconej ks. prof. 
R. Rubinkiewiczowi (fot. 

ze zbiorów Koła Naukowego 
Studentów Kulturoznawstwa)
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„Biblia w  kulturze”, propagował znajomość Pisma 

Świętego, pisząc artykuły z zakresu jego kulturotwór-

czej roli, popierał projekty związane z dziełem biblij-

nym, zachęcając teologów do większego zaangażowa-

nia. W gronie pozostałych prelegentów byli jego przy-

jaciele, uczniowie i  współpracownicy, którzy – każdy 

na swój sposób – zawdzięczają mu bardzo wiele.

Ksiądz Profesor Ryszard Rubinkiewicz był i pozo-

stanie osobą znaną zarówno w Polsce, jaki i za grani-

cą jako ceniony naukowiec, wybitny znawca literatury 

międzytestamentalnej oraz cieszący się duży szacun-

kiem autorytet naukowy i moralny. W środowisku uni-

wersyteckim wydaje się rzeczą zbędną przypominanie 

jego naukowego biogramu. Warto jednak sięgnąć po 

artykuł ks. prof. Henryka Witczyka pt. Ks. Prof. Ry-

szard Rubinkiewicz SDB, 1939-2011. Abraham pol-

skiej biblistyki („Przegląd Uniwersytecki” maj-czerwiec 

2011, nr 3(131). Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych 

przedstawił w  nim życie, drogę naukową, publikacje, 

zasługi na polu organizacyjnym i naukowym Księdza 

Profesora.

Jakie były źródła naukowej działalności i zaangażo-

wania ks. prof. Rubinkiewicza? Jego życie i twórczość 

podporządkowane były podstawowej maksymie, którą 

usłyszeliśmy z  jego ust podczas uroczystego wręcze-

nia mu księgi pamiątkowej z okazji 70. urodzin: „Oby 

tylko Chrystus był głoszony”. Osoba Jezusa Chrystusa 

była źródłem i  zarazem celem wszelkich badań na-

ukowych Księdza Profesora prowadzonych w  służbie 

Kościołowi, który kochał całym sercem: „Gdy mówię 

«kocham Kościół», to tą miłością obejmuję wszystko: 

Kościół kielecki, w  którego cieniu wychowałem się. 

Moje zakonne zgromadzenie, czyli salezjanów, i  mój 

ukochany Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-

ła II”. Nie był człowiekiem obojętnym na ludzkie cier-

pienie, nie był też teologiem żyjącym w oderwaniu od 

rzeczywistości ani chłodnym naukowcem. Jako jedyny 

spośród polskich studentów przebywających w  Jero-

zolimie na początku lat 70. XX w. w czasie intensyw-

nych studiów biblijnych zaangażował się w  budowę 

sierocińca na Górze Oliwnej dla dzieci dotkniętych 

skutkami wojen żydowsko-arabskich. Działalność ta 

wymagała nie tylko poświęcenia cennego czasu, lecz 

przede wszystkim ogromnej odwagi. Gdy przebywał 

w  2008  r. na Górze Oliwnej, wielokrotnie opowia-

dał o  tamtych czasach, wspominając je wraz z  sio-

strą Rafałą, założycielką sierocińca. Jedno ze  wspo-

mnień w sposób szczególny zapadło w moją pamięć. 

Gdy pracował przy fundamentach wraz z robotnikami 

arabskimi, nagle nad Górę Oliwną nadleciały izra-

elskie samoloty. W  jednej chwili wszyscy robotnicy 

pochowali się gdzie mogli, a Ksiądz Profesor pozostał 

sam. Odważnie prężąc pierś, zdawał się mówić: „Pro-

szę. Strzelajcie!”.

Odwaga, determinacja, inteligencja, pracowitość, 

pasja poznawcza to cechy charakteru ukazujące osobo-

we bogactwo Księdza Profesora, które zadecydowały 

o szerokiej działalności naukowej. Rozwijał ją w trzech 

zasadniczych kierunkach. Pierwszym obszarem myśli 

teologicznej była eschatologia i  apokaliptyka, wyra-

żona w  bogatym piśmiennictwie żydowskim okre-

su Drugiej Świątyni. Poszukując niepublikowanych 

jeszcze rękopisów starożytnych, w bibliotece greckie-

go patriarchatu prawosławnego w Jerozolimie odkrył 

grecki fragment Czwartej Księgi Ezdrasza, który opu-

blikował w 1976 r. na łamach prestiżowego czasopi-

sma „Le Muséon”. W sposób szczególny badał i ana-

lizował Apokalipsę Abrahama, a  także Księgę Heno-

cha etiopską, podejmując tematy teologiczne związane 

z kwestią cierpienia, genezy zła na ziemi, nawrócenia 

i  pokuty, zmartwychwstania, proklamowania Króle-

stwa Boga i Królestwa Syna Człowieczego. Pod jego 

redakcją zostały wydane Apokryfy Starego Testamentu, 

których nakład dawno się wyczerpał.

Drugim ważnym przedmiotem zainteresowań ks. 

prof. Rubinkiewicza był wpływ literatury apokalip-

tycznej na myśl Nowego Testamentu. Sytuuje się tu-

taj pionierskie dzieło zatytułowane Hen 9-11 a Nowy 

Testament (Lublin 1984), które zostało zauważone na 

forum międzynarodowym. Josef Ernst, pisząc recenzję 

w „Theologie und Glaube” (75,3:1985 s. 340 n), pod-

kreślił, że autor wkracza swoimi badaniami na nową 

ziemię.

Trzecim obszarem zainteresowania było rozwijanie 

dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza katolicko-ży-

dowskiego. Ksiądz Profesor szczególnie zwracał uwa-

gę na teologiczne podstawy dialogu, wspólne duchowe 

dziedzictwo obu religii (Rz 9,45), którego punktem 

wyjścia jest wiara w Jednego Boga.

Dla ludzi, z  którymi był najbardziej związany, na 

zawsze pozostanie mistrzem, ojcem i przyjacielem. Dla 

mnie osobiście Ksiądz Profesor Ryszard Rubinkiewicz 

był i jest mistrzem i mentorem. Dla ucznia mistrz jest 

jak tekst, który przykuwa uwagę i w miarę poznawania 

odsłania wszystkie swoje strony. Gdy uczeń dojrzeje, 

jeszcze długo po śmierci mistrza stopniowo objawia 

mu się to, czego nauczał, i  to, kim był, jego czyny, 

wskazania i nauki. Więc gdyby ktoś dziś zapytał mnie, 

tak jak kiedyś rabbi z Kalewa zapytał Jehudę: „Czego 

nauczyłeś się od swojego mistrza?”. Odpowiem: 

„Zajrzyj do mego serca. Tam są wyryte nauki mojego 

mistrza”.

Ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz 
na tle panoramy Jerozolimy 
(fot. Ewa Zając)



20 W kręgu tematu: Abiit, non obiit

Na początku października Wydział Nauk Społecz-

nych KUL, a  szczególnie Instytut Pedagogiki 

przez wiele dziesiątków lat świętował imieniny prof. 

dr hab. Teresy Kukołowicz. W tym roku po raz pierw-

szy Pani Profesor obchodziła to święto jako mieszkan-

ka domu Ojca – zmarła 28 II 2014 r. Mimo to imie-

niny odbyły się. Wieczorem 5 października na KUL 

miało miejsce wspomnieniowe spotkanie pracowni-

ków WNS oraz rodziny i  przyjaciół Pani Profesor, 

a  jego ważnym punktem była Msza Święta za duszę 

prof. Kukołowicz. Z wdzięcznością przywoływaliśmy 

mądrość, dobroć, prostotę i  poczucie humoru Pani 

Profesor, próbując na nowo odczytać jej rozumienie 

wychowania, wartości dziecka, kobiety i  osoby star-

szej, a  nade wszystko refleksje nad pięknem rodziny 

i  znaczeniem czynników gwarantujących jej trwałość 

i spójność. 

Kim była prof. Teresa Kukołowicz, która zakończy-

ła pracę na KUL w roku 2000, ale nieustannie inspi-

ruje kolejne roczniki pedagogów?

Pani Profesor związała się z  naszą Uczelnią 

w  1959  r. Początkowo pracowała w  Katedrze Peda-

gogiki na Wydziale Filozofii. W  roku akademickim 

1980/1981 reaktywowała Sekcję Pedagogiki i  przy-

gotowała program kształcenia dla kierunku pedago-

gika. W  latach 1981-1995 była kierownikiem Sek-

cji Pedagogiki, a  po przekształceniu jej w  roku 1996 

w  Instytut Pedagogiki aż do przejścia na emeryturę 

w  2000  r. – jego dyrektorem. Przez kilka kadencji 

(1984/1985-1989/1990 i 1993/1994-1998/1999) peł-

niła funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecz-

nych. W 1989  r. wspólnie z  prof. drem hab. Piotrem 

Kryczką była współtwórczynią i  organizatorką Filii 

Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. 

Była członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzy-

stwa Socjologicznego oraz Towarzystwa Naukowe-

go  KUL, przewodniczącą Komisji Pedagogicznej 

TN KUL, redaktorem naczelnym czasopisma „Zagad-

nienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, człon-

kiem Komitetu Redakcyjnego „Roczników Nauk Spo-

łecznych” (zeszyt Pedagogika) oraz członkiem Rady 

Naukowej Instytutu Jana Pawła  II KUL. Odznaczo-

na została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, orde-

rem Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti.

Jej przygoda z  pedagogiką rozpoczęła się w  cza-

sie wojny, kiedy w roku akademickim 1943/1944 była 

studentką tajnych kompletów Sekcji Pedagogiki Uni-

wersytetu Warszawskiego. Miała wówczas możliwość 

uczestniczenia w wykładach prowadzonych m.in. przez 

profesorów: Helenę Radlińską, Sergiusza Hessena, 

Bogdana Suchodolskiego. Z Radlińską spotkała się po-

nownie po wojnie, gdy w latach 1945/46-1950/51 stu-

diowała pedagogikę społeczną na Wydziale Humani-

stycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od swej mistrzyni 

przejęła olbrzymie zaangażowanie społeczne i patrio-

tyczne. Zdumienie budzi zakres działań w  różnorod-

nych wspólnotach, np. w  radach rodziców szkół, do 

których uczęszczały jej dzieci, a także niezliczone wy-

kłady, pogadanki na tematy rodzinne i wychowawcze 

w  domach kultury, klubach „Ruchu”, na Uniwersyte-

cie dla Rodziców w Warszawie, w parafiach całej Pol-

ski, w zakładach pracy (audycje nagrane i odtwarzane 

przez zakładowe radiowęzły). Tematyka tych wykła-

dów związana była z  szeroko pojętym wychowaniem 

w rodzinie: celami, metodami, rolą matki, ojca, dziad-

ków w tym procesie. Oprócz działalności popularyza-

torskiej Profesor z dużym zaangażowaniem przyjmo-

wała odpowiedzialność za funkcjonowanie różnorod-

nych organizacji i instytucji. 

Można powiedzieć, że spotkania z  konkretnymi 

osobami, aktualnymi zjawiskami społecznymi, zagro-

żeniami wytyczały kierunki jej badań. Pierwszą roz-

ległą problematyką była rodzina. W pracy habilitacyj-

nej Rodzina w  procesie uspołecznienia dziecka (Lublin 

1978) T.  Kukołowicz zajmowała się analizą funkcji 

pełnionych przez rodzinę w procesie społecznego roz-

woju dziecka. Wychowanie w rodzinach było wówczas 

traktowane przez ideologicznie zorientowaną pedago-

gikę jako niezamierzone i  przygodne w  odróżnieniu 

od wychowania stosowanego w  wyspecjalizowanych 

instytucjach wychowawczych, które w  sposób syste-

matyczny i  planowy realizują cele użyteczne ze  spo-

łecznego lub ideologicznego punktu widzenia. Kuko-

łowicz ukazała w swej pracy, iż pośredni charakter od-

działywania w rodzinie jest jego istotą. Rzadko kiedy 

jest zorganizowanym procesem. Pisze ona, iż rodzice 

często wyobrażają sobie, że kiedy wyjaśniają, tłuma-

czą, nakazują, zakazują, karzą, nagradzają, to wycho-

wują1. Tymczasem dziecko „[…] poznaje świat, siebie, 

innych, cele życiowe poprzez bezpośrednie spotkanie 

z nimi w rodzinie. Rodzina jest kształtem rzeczywisto-

ści, prawdą o niej. Rodzina jako wspólnota osób wyra-

sta z ich wzajemnej miłości, wychowuje poprzez obec-

ność swoich członków pozostających ze sobą w relacji 

miłości, życzliwości”2. Niejednokrotnie podkreślała, że 

treść i  metody wychowania określa życie codzienne: 

postawy rodziców, wzajemne relacje, sposób wykorzy-

stania czasu. 

Wpływ pedagoga polega na oddziaływaniu na 

ucznia tym, czego uczy i kim jest. W przypadku Pani 

Profesor oba źródła były niezwykle ważne. We wspo-

mnieniach często przywołujemy jej mądre, proste rady, 

że najważniejszy jest czas, który ofiarowuje się dzie-

ciom; żadne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyszu-

kane zabawki edukacyjne nie zastąpią bycia z  dziec-

kiem. Takie proste, a z drugiej strony trudne, bo wy-

magające przezwyciężenia kulturowej presji ukazującej 

macierzyństwo jako czas tracony, ograniczający zawo-

dowy i osobisty rozwój. Wzruszające były słowa syna 

Dnia 5 X 2014 r. odbyło się spotkanie poświęcone 
prof. dr hab. Teresie Kukołowicz

Imieniny Pani Profesor

dr hab. Ewa 
Domagała-Zyśk

adiunkt w Katedrze 
Pedagogiki Specjalnej

dr Anna Lendzion
asystent w Katedrze 

Psychopedagogiki 

dr Ewa Smołka
wieloletni pracownik 
naukowy w Katedrze 

Filozofii Wychowania

Romana Wysoczańska
absolwentka 

pedagogiki KUL

dziekanat WNS
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Teresa Bogdanowicz 
z narzeczonym Romualdem 
Kukołowiczem – luty 1946 r. (fot. 
ze zbiorów rodziny Kukołowiczów)

śp. Pani Profesor. Żegnając mamę, dziękował za ser-

deczny, ciepły uśmiech, który był jej znakiem rozpo-

znawczym, i za coroczne wspólnie spędzane wakacje. 

Pani Profesor umiała cenić rzeczy ważne, umiejętnie 

oddzielając je od mało istotnych. Wspólnie z mężem 

prof. Romualdem Kukołowiczem na progu wspólne-

go życia poczynili wzajemne zobowiązania: rodzina, 

którą zakładają, ma służyć na równi sobie i  społe-

czeństwu; posiadanie powinno ograniczyć się jedy-

nie do rzeczy niezbędnych; dzieci będą wychowywane 

w  poszanowaniu innych ludzi, wrażliwości na dobro 

wspólne, w skromności. Na szacunek zasługują słowa 

Pani Profesor: „Postanowiliśmy żyć według określo-

nych wartości i  konsekwentnie tego przez całe życie 

przestrzegaliśmy. Udało się nam wychować dzieci tak, 

jak chcieliśmy – na ludzi porządnych, wierzących, za-

angażowanych społecznie, mających skromne aspiracje 

materialne. Dziś możemy powiedzieć, że postawione 

zadanie wykonaliśmy”3. 

Innym ważnym przedmiotem analiz prof. Kukoło-

wicz była teoria wychowania. Od 1991 r. analizowała 

poglądy przedstawicieli pedagogiki personalistycznej 

z  okresu II  Rzeczpospolitej. Opracowała koncepcje 

wychowania L. Jeleńskiej, J. Mirskiego, N. Han-Ilgie-

wicz, J. Zamoyskiej, M. Darowskiej, ks. B. Markiewi-

cza, F. Sawickiego, Z. Bielawskiego, s. B. Żulińskiej4. 

Celem tych badań było nie tylko przywrócenie ciągło-

ści polskiej pedagogice, ale także zbudowanie kontek-

stu dla współczesnych teorii. Studia na pograniczu fi-

lozofii, socjologii i pedagogiki dały jej możliwość inter-

dyscyplinarnego ujęcia wielu zagadnień. Pani Profesor 

namiętnie czytała, znała zawsze najnowsze publika-

cje, ale była bardzo wymagającym recenzentem. Ceniła 

prace, które w prosty sposób mogły stać się przydatne 

w praktyce wychowawczej, nie imponował jej specjali-

styczny żargon, ukrywający czasami miałkość wywo-

du. Miała to, co W. Brezinka określa mianem „odwagi 

wartościowania i tworzenia syntezy”5. 

W  jej teorii wychowania uderza olbrzymie zaufa-

nie do możliwości autoformacyjnych człowieka. Do-

świadczaliśmy tego niejednokrotnie, gdy z  zaufaniem 

powierzała nam zadania, do których dojrzewaliśmy 

dopiero w trakcie ich realizacji. Podobnie było przy pi-

saniu prac magisterskich, doktorskich – Pani Profesor 

oczekiwała samodzielności, autodyscypliny, nie wyrę-

czała, nie prowadziła. Chyba nawet tego nie potrafiła. 

W książce Pomagamy w samowychowaniu pisała, że rola 

rodzica, wychowawcy, nauczyciela polega na „[…] sta-

wianiu wymagań, egzekwowaniu ich wykonania, a tak-

że na pozytywnej ocenie najdrobniejszych osiągnięć”6.

Profesor Teresa Kukołowicz, pisząc o  wartościach 

w  kulturze polskiej, podkreślała znaczenie szacunku 

dla kobiety, poszanowanie człowieka starszego i  tro-

skę o dobro dziecka. Wszystkie wymienione wartości 

są związane z rodziną, szczególnie cenioną przez Pola-

ków, kultywujących narodowe dziedzictwo jako pierw-

sze i najważniejsze środowisko wychowania moralne-

go, społecznego (zwłaszcza patriotycznego) i  religij-

nego. W świetle personalizmu etycznego rodzina jest 

wspólnotą osób skoncentrowaną wokół współbycia 

i współdziałania, w której dobro wspólne w wymiarze 

przedmiotowym określają uznawane przez wszystkich 

uczestników życia rodzinnego cele, a w wymiarze pod-

miotowym – ich rozwój ku pełni człowieczeństwa. Za-

tem związki między polskością a chrześcijaństwem są 

ścisłe i historycznie ugruntowane. 

Profesor Kukołowicz, opisując i  analizując kwe-

stię szacunku dla kobiety, sięga do źródeł i opracowań 

historycznych oraz literackich7. Akcentuje, że wyra-

sta on z  kultury słowiańskiej, uszlachetnionej przez 

chrześcijaństwo, a bezpośrednio wynika z kultu Matki 

Bożej. Kształtowanie się walorów Polek wrażliwych 

Prof. dr hab. Teresa Kukołowicz 
z wizytą w dziekanacie WNS – 
kwiecień 2005 r. (fot. Romana 
Wysoczańska)



22 W kręgu tematu: Abiit, non obiit

na wyższe wartości dokonywało się w  trudnych wa-

runkach, w  losowych sytuacjach w  dziejach narodu, 

wymagających niezwykłego zaangażowania w  walkę 

o trwanie rodziny, narodu i jego kultury (języka, histo-

rii, obyczajów, religijności). Specyficzny rys charakteru 

Polek prof. Kukołowicz dostrzega w  przekazywaniu 

wiary chrześcijańskiej („misjonarka”), miłości ojczy-

zny i  heroizmie w  walce o  jej wolność („patriotka”), 

zaangażowaniu w sprawy publiczne, działalności opie-

kuńczej i dobroczynnej („działaczka społeczna”), pracy 

na rzecz nauki i  sztuki („mecenas kultury”), oddaniu 

w  służbie rodziny („żona i  matka”). Wielkie zasługi 

w krzewieniu chrześcijaństwa miały według prof. Ku-

kołowicz Dobrawa i królowa Jadwiga jako misjonar-

ki, przynoszące wiarę w  Chrystusa w  epoce Piastów 

i  Jagiellonów. Wzory osobowe heroicznych kobiet, 

będących symbolami patriotyzmu i  odwagi, również 

w walce zbrojnej, to zdaniem prof. Kukołowicz m.in. 

Anna Dorota Chrzanowska, biorąca udział w obronie 

Trembowli przed Turkami w 1675 r., i Emilia Plater, 

uczestniczka powstania listopadowego. Po upadku po-

wstania styczniowego kobiety demonstrowały posta-

wę patriotyczną, nosząc żałobne stroje, czarne suknie 

i martyrologiczną biżuterię. Podczas II wojny świato-

wej walczyły w partyzantce, brały udział w powstaniu 

wileńskim i warszawskim, działały w konspiracji. „Li-

sta bohaterskich kobiet sięga po czasy współczesne” 

– pisała prof. Kukołowicz w  roku 19938. Świetlane 

przykłady działalności na rzecz ubogich Profesor od-

nalazła w biogramach pierwszych polskich błogosła-

wionych: Bronisławy, Salomei, Kingi i Jolanty. Kobie-

ty na ziemiach polskich od najdawniejszych czasów 

zajmowały się rannymi, organizowały dla nich opiekę 

i pomoc, wspierały osierocone dzieci i wdowy, podej-

mowały działania na rzecz ubogich, prowadziły pracę 

oświatową wśród ludu wiejskiego (królowa Jadwiga 

przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej 

i otwarcia wydziału teologicznego; arystokratki: Zofia 

Potocka, Helena Radziwiłłowa, Izabela Czartoryska 

tworzyły ośrodki życia kulturalnego skupiające pisarzy 

i artystów). Gdy chodzi o pozycję kobiety w rodzinie, 

prof. Kukołowicz pisała: „[...] w dziejach Polski rodzi-

na odegrała szczególną rolę w okresie zaborów. Utrwa-

lił się wówczas model rodziny – twierdzy, w  której 

przez długie okresy nieobecny był mąż. Cały ciężar 

odpowiedzialności spoczywał na kobietach”9. Doko-

nana przez prof. Kukołowicz charakterystyka postaw 

polskich żon i matek w okresie utraty niepodległości 

tłumaczy, dlaczego wzorce kobiecości w Polsce wykra-

czały poza triadę: dzieci, kuchnia, kościół, odnoszone 

jedynie do kręgu najbliższej rodziny.

„Z  tego samego źródła co szacunek dla kobiety 

płynie umiłowanie dziecka, jako szczególnej warto-

ści” – uważa prof. Kukołowicz10. Ma na myśli ludzką 

godność każdego człowieka, a  także fundamentalny 

charakter takich wartości moralnych, jak: życie, miłość 

i praca. Odnosząc się do kultury polskiej, wyodrębnia 

trzy nurty, w których podkreślana jest ważność dziec-

ka. Pierwszy koncentruje się na dziecku jako warto-

ści samej w  sobie, drugi dostrzega w  nim legitymi-

zację wartości kobiety i  rodziny, trzeci uznaje jego 

wartość z punktu widzenia trwania narodu (pierwot-

nej wspólnoty, podobnie jak rodzina, złączonej krwią 

i  ziemią). Miłość do dziecka łączy się z  nadzieją, że 

będzie ono przyszłością narodu, przyjmie i pomnoży 

najszlachetniejsze dziedzictwo rodziny, ojczyzny i Ko-

ścioła. Koncentracja na dobrym wychowaniu dziecka, 

przekazywaniu mu wartości moralnych, religijnych, 

patriotycznych (a więc rozbudzaniu w nim życia du-

chowego) przyniosła oczekiwane efekty w działalności 

samokształceniowej i patriotycznej młodzieży w XIX 

i XX w.

Głównym źródłem szacunku dla człowieka starsze-

go według prof.  Kukołowicz, jest mądrość oparta na 

doświadczeniu życiowym i  bycie świadkiem historii. 

Na początku lat 90. XX w. Profesor konstatowała, że 

polska rodzina nadal zachowuje bliski, stały kontakt 

z  dziadkami. Ważne święta mają charakter rodzinny, 

są przeżywane często w rodzinie poszerzonej, z udzia-

łem dziadków i  innych krewnych. Dzieci i  młodzież 

Uczestnicy wspomnieniowego 
spotkania poświęconego 
prof. Teresie Kukołowicz 

– 5 X 2014 r. (fot. ze zbiorów 
Romany Wysoczańskiej)
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czerpią z  rozmów z  dziadkami wiedzę potrzebną do 

stworzenia drzewa genealogicznego, zdobywają infor-

macje o  miejscach urodzenia przodków. Dzięki nim 

poznają również pamiątki i fotografie dokumentujące 

przeszłość rodziny.

Profesor Kukołowicz postawiła pytanie: w  jakim 

stopniu szacunek dla kobiety, starszego człowieka 

i dziecka jest trwałą i powszechną wartością w kultu-

rze polskiej? Z perspektywy badań w ramach socjologii 

i  antropologii kulturowej wiele aktualnie dokonują-

cych się przemian w Polsce zdaje się osłabiać, a nawet 

podważać akceptację tych wartości. Ale oprócz kul-

tury traktowanej w  sposób opisowy, jako całokształt 

wytworów ludzkich na danym obszarze, jest jeszcze 

kultura humanistyczna (nauka, sztuka, moralność i re-

ligia), będąca systemem znaczących wartości, które są 

niezbędne do specyficznie ludzkiego istnienia (odkry-

wania prawdy o  realnie istniejącym świecie, szukania 

i  urzeczywistniania dobra, którego źródłem i  kryte-

rium jest godność każdego człowieka, doświadczania 

piękna w kontakcie z przyrodą i sztuką). Profesor Te-

resa Kukołowicz jest autorką programu wychowania 

osoby na podstawie książki Osoba i czyn Karola Woj-

tyły11. Jej koncepcja wychowania wyrasta z filozoficz-

nych podstaw i  respektuje personalistyczny charak-

ter społeczeństwa, kultury, moralności, które określają 

przestrzeń wychowania człowieka. 

Pani Profesor była blisko spraw ludzkich, poma-

gała konkretnie w  rozwiązywaniu trudności, również 

materialnych, ale też mobilizowała studentów do sa-

modzielnej aktywności w  rozwiązywaniu problemów. 

Budziła siły samowychowania w człowieku i umacnia-

ła jego godność. Często ukazywała sens trudności i da-

wała szansę na poprawę sytuacji, uczyła odpowiedzial-

ności za swoje decyzje. Interesowała się losami studen-

tów i ich karierą po ukończeniu studiów. W trudnych 

sytuacjach studenckich często zasięgała opinii innych 

pracowników, ale decyzje podejmowała samodzielnie, 

zgodnie z  regulaminem studiów. Pani Profesor rozu-

miała potrzeby innych, nie gorszyła się błędami, ale 

mobilizowała do działania i szukania rozwiązań. Wy-

magała od innych, ale przede wszystkim od siebie. By-

ła dostępna dla wszystkich. Szukała w każdym dobra 

i  liczyła się z możliwościami konkretnego człowieka. 

Umiała pokazać sens bezinteresownej pracy na rzecz 

Uczelni. 

Pani Profesor Teresa Kukołowicz swoim życiem, 

wykładami i tekstami ukazywała wartości najważniej-

sze, uznawane przez nią za istotne w  rozwoju czło-

wieka, ale i rozwoju nauk o wychowaniu. Te wartości 

powinny zostać ponownie odczytane w  nowych re-

aliach społecznych, w  których przyszło nam wycho-

wywać nasze dzieci, ale także przekazywać kolejnym 

rocznikom studentów, czym jest wychowanie i jakimi 

wartościami należy się w nim kierować. Jako pierwsze 

zadanie wyznaczamy sobie intensywną lekturę tekstów 

Pani Profesor, aby na kolejnych imieninach móc głę-

biej o tym porozmawiać. 

1  Zob. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia, Stalowa Wola 1996.

2 Tamże, s. 146-147.

3  J. Peliwo, Wartości życiem sprawdzone, Nowy Świat 1992, nr z dn. 4 czerwca.

4  Zob. T. Kukołowicz, Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, Stalowa Wola 1996.

5  W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005, s. 179.

6  T. Kukołowicz, Pomagamy w samowychowaniu, Warszawa 1978, s. 54.

7  T. Kukołowicz, Szacunek dla kobiety i starszego człowieka, umiłowanie dziecka, w: Wartości w kulturze polskiej, 

Lublin 1993, s. 223-232.

8  Tamże, s. 224.

9  Tamże, s. 226.

10  Tamże, s. 227.

11  T. Kukołowicz, Osoba i czyn K. Wojtyły podstawą programu wychowania osoby, w: Teoria wychowania. Wybrane 

zagadnienia, Stalowa Wola 1996, s. 55-60.

W naszej pamięci dr hab. Maria Piotrowska po-

została jako osoba bardzo skromna i nieco nie-

śmiała, ale zawsze bardzo otwarta i życzliwa. Jej nie-

zwykle ciepły głos, chociaż cichy i delikatny, w sposób 

zadziwiająco subtelny zmuszał do słuchania. I nie było 

istotne, czy prowadziła wykład czy zwyczajną rozmo-

wę – jej słowa zawsze brzmiały w  sposób urzekający 

prostotą i  bezpośredniością. W środowiskach nauko-

wych uchodziła za niepodważalny autorytet w  dzie-

dzinie hermeneutyki muzycznej. Wśród studentów 

cieszyła się opinią znakomitego wykładowcy. Szcze-

gólnie cenione było prowadzone przez nią seminarium 

naukowe z hermeneutyki muzycznej, poświęcone sztu-

ce rozumienia i wykładni tekstów muzykologicznych. 

Wypracowana przez Marię Piotrowską autorska me-

toda interpretacji hermeneutycznej dzieła muzycznego 

jest dziś jednym z ważniejszych narzędzi badawczych 

współczesnej muzykologii. 

Dr hab. Maria Piotrowska urodziła się 3 II 1941 r. 

w  Warszawie. W  tym też mieście ukończyła liceum 

oraz średnią szkołę muzyczną. Studiowała następnie 

teorię muzyki w  Państwowej Wyższej Szkole Mu-

zycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. F. Cho-

pina; dyplom w  roku 1966) oraz muzykologię na 

Uniwersytecie Warszawskim (dyplom w  roku 1968). 

Jeszcze w czasie pracy nad swoją rozprawą doktorską 

została w  roku 1972 zatrudniona na kierunku mu-

zykologia kościelna w Akademii Teologii Katolickiej 

Wspomnienie o zmarłej 8 V 2014 r. dr hab. Marii Piotrowskiej 

Hermeneutyka muzyczna, 
czyli ars interpretandi

dr Miłosz 
Aleksandrowicz
adiunkt w Katedrze 
Polifonii Religijnej
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w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego). Z uczelnią tą była związana przez 

dwadzieścia dwa lata. W roku 1979 doktoryzowała się 

na UW na podstawie pracy Neoklasycyzm w  muzyce 

XX wieku, a  w  roku 1991 uzyskała na ATK stopień 

doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Tezy 

o  możliwości hermeneutyki muzycznej w  świetle stu lat 

jej historii. Po trzech latach przeniosła się do Aka-

demii Muzycznej w  Warszawie, gdzie na Wydziale 

Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki wykładała 

przedmioty teoretyczne. W swojej karierze naukowej 

była również związana z  Katedrą Kulturoznawstwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W roku 2001 Maria Piotrowska rozpoczęła pracę 

w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego jako kierownik nowo powołanej Kate-

dry Hermeneutyki Muzycznej. Swoje zainteresowa-

nia naukowe zwróciła wówczas w kierunku teoretycz-

nych i  praktycznych aspektów hermeneutyki ogólnej 

i  muzycznej. Wychodząc od klasyków hermeneutyki 

ogólnej (m.in. Dilthey, Heidegger, Gadamer), których 

poglądy zgłębiała zresztą przez całe życie, zintensyfi-

kowała swoje działania zmierzające do wypracowania 

metody hermeneutycznej, która w  sposób możliwie 

najbardziej uniwersalny sprawdzałaby się w  interpre-

tacji dzieła muzycznego. W tym czasie z jej ust wielo-

krotnie można było usłyszeć przepojone wiarą stwier-

dzenie, że praca zatytułowana Hermeneutyka muzyczna 

jako ścisła metoda muzykologii jest możliwa do napisa-

nia. Niestety, dzieła poświęconego temu zagadnieniu 

nie dane jej było zrealizować. W  formie książkowej 

ukazał się jedynie zarys nowej metody Hermeneutyka 

muzyczna. 46 minucji dla muzykologów (2007).

Istotą zamysłu Marii Piotrowskiej była całościowa 

interpretacja dzieła muzycznego, możliwa w jej prze-

konaniu tylko i wyłącznie przy użyciu tzw. wykładni 

kołowej (Zirkelhaftigkeit). Punktem wyjścia było przy-

jęcie zasady „koła hermeneutycznego”, czyli założe-

nie, że zrozumienie dzieła muzycznego jest możliwe 

w kontekście jego samego. Ów kontekst nie ogranicza 

się oczywiście do samego tylko dzieła, istotą bowiem 

takiej interpretacji jest przyjęcie istnienia niezwykle 

wysublimowanej więzi o  charakterze strukturalnym 

między owym dziełem a innymi Diltheyowskimi tzw. 

ekspresjami życia (historią, biografią twórcy, filozofią, 

językiem czy innymi wytworami sztuki). 

Przełożenie tej jakże prostej z  pozoru koncep-

cji badawczej na praktykę natrafiło jednak na pew-

ną trudność. Faktem niepodważalnym było bowiem 

to, że „całościowość” interpretacji hermeneutycznej 

jest w  gruncie rzeczy jedynie trudno uchwytną my-

ślą kształtującą się w procesie zachodzącym w umyśle 

badacza. Owa myśl nie jest oczywiście myślą bez-

kształtną. Wręcz przeciwnie – jest myślą bardzo ściśle 

określoną. Nie ma też w niej cechy typowej dla wielu 

klasycznych metod badawczych muzykologii, jakimi 

są: opisowość, źródłoznawczość czy liniowość ujęcia 

historycznego (chronologiczność i przyczynowo-skut-

kowość). Istotą interpretacji hermeneutycznej w ujęciu 

Marii Piotrowskiej jest natomiast powołanie do życia 

czegoś, co wcześniej jako „całość” nigdy nie zaistniało. 

Hermeneuta najpierw wyznacza określony przedmiot 

badań, a  następnie niejako krąży wokół niego, szu-

kając coraz to nowych kontekstów interpretacyjnych, 

które na ów przedmiot rzucają coraz to nowe światło. 

Przy takim założeniu rozumowanie staje się procesem 

nieustannego oscylowania wokół przedmiotu badań, 

a  owocem kolejnych „obrotów” są coraz to nowsze 

konteksty znaczeniowe (całość interpretacyjna jest bu-

dowana od środka). Celem wykładni hermeneutycznej 

nie jest bowiem opis badanego zagadnienia, ale jego 

zrozumienie. I  to właśnie budowanie owej „całości 

sensownej” jest głównym zadaniem stojącym przed 

hermeneutą.

Przyznać trzeba, że pomimo braku szablonowości 

hermeneutyczna metoda badawcza spełniała wszelkie 

wymogi metody ściśle naukowej. Maria Piotrowska 

bardzo wyraźnie oddzielała bowiem hermeneutykę od 

„niehermeneutyki”. Była też zdecydowanym przeciw-

nikiem tzw. hermeneutyki subiektywnej, czyli takiej, 

w  której nie występuje proces naukowej weryfikacji 

twierdzeń odnoszących się do badanego zagadnienia. 

Jest to więc metoda naukowa, mimo że jedynym gwa-

rantem jej istnienia nie są procedury naukowe, ale ta-

lent interpretacyjny samego badacza. Ów talent jest 

zresztą głównym motorem napędowym metody, jako 

że sama myśl hermeneutyczna jest w  swym wyjścio-

wym stadium jedynie zaczątkiem. Pełnego kształtu 

nabrać może dopiero pod wpływem intelektualnej re-

fleksji badacza. I to właśnie ów brak określonych sche-

matów i powtarzalnych procedur w procesie intelektu-

alnego budowania całości zadecydował, że Maria Pio-

trowska uznała hermeneutyczną wykładnię za sztukę. 

W jej ujęciu rozumienie dzieła muzycznego jest sztuką 

wykładni (ars interpretandi). 

Metoda hermeneutyczna była zatem dla Marii Pio-

trowskiej metodą bardzo subtelną. Była jednocześnie 

i nauką, i sztuką. Z jej ust padały również często słowa, 

że proces hermeneutycznego rozumienia właściwie ni-

gdy się nie kończy. 

Przed uroczystością promocji 
na KUL – październik 2009 r. 

(fot. Roman Czyrka)
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W dniach 10 IX-18 X 2014 r. w gmachu Biblio-

teki Uniwersyteckiej KUL czynna była wysta-

wa pt.  „Ks. prof. Remigiusz Popowski (1936-2014)”, 

zorganizowana przez pracowników Czytelni Głównej 

i  Czytelni Teologiczno-Filozoficznej. Upamiętniała 

ona postać i  twórczość uczonego, zmarłego 15 ma-

ja  br. Znalazły się na niej pozycje książkowe i  arty-

kuły (52 jednostki), które tak zostały ułożone, by nie 

tylko dokumentowały naukowy dorobek ks. prof. Po-

powskiego, ale również ilustrowały główne nurty jego 

działalności badawczej. Zamysł ten znalazł odzwier-

ciedlenie w tytułach poszczególnych gablot: „W kręgu 

języka i  teologii listów św. Pawła”, „W kręgu kultury 

antycznej”, „Translacje i  redakcje”, „Nowy Testament 

– translacje i  słowniki”, „Septuaginta – dzieło życia”, 

świadczących też o  tym, jak ważne miejsce w  jego 

twórczości zajmowały przekłady, których ukorono-

waniem było pierwsze polskie tłumaczenie greckiego 

Starego Testamentu, wydane przez „Vocatio” w 2013 r. 

Aby zwrócić uwagę na doniosłość tego wydarzenia 

dla nauki i kultury polskiej (czego wyrazem była m.in. 

nagroda Diamentowy Feniks 2013, przyznana mu 

przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich za ca-

łą translatorską działalność, z  wyróżnieniem właśnie 

tego ostatniego, „historycznego” dzieła) wyłożono nie 

tylko wspomnianą edycję, ale również artykuły (m.in. 

T. Maciuszka, K. Mielcarka, M. Siwickiej), które póź-

niej ukazały się na ten temat w  prasie. Ekspozycję 

wzbogaciła Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profe-

sora Remigiusza Popowskiego SDB („Roczniki Huma-

nistyczne”, 2006-2007, z. 3), a  także obszerna relacja 

z jego pogrzebu („Kurier Lubelski”, 20 V 2014). 

Dzięki uprzejmości prorektora KUL dra hab. 

Krzysztofa Nareckiego, prof.  KUL, i  pracowników 

Archiwum Uniwersyteckiego KUL na wystawie zna-

lazły się też zdjęcia z oficjalnych uroczystości z udzia-

łem ks.  Popowskiego. Wystawę uatrakcyjniły foto-

grafie, udostępnione przez dr  Małgorzatę Siwicką, 

z  organizowanych przez niego obozów wędrownych 

na Pogórzu Przemyskim i  w  Bieszczadach w  latach 

1996-2010. Z  jednego z  nich pochodzi 51 skanów 

z jego autorskich fotografii. Goście zwiedzający wysta-

wę zgodnie podkreślali, iż pozwoliły one odkryć inną, 

nieznaną do tej pory szerszemu gronu pasję ks.  Po-

powskiego, jego wrażliwość na piękno przyrody, które 

odnajdywał na szlakach swoich wędrówek i które za-

mykał w kadrze. „Bardzo dziękuję śp. Księdzu Profe-

sorowi – czytamy w jednym z wpisów w Księdze wy-

staw – za piękne zdjęcia, które ukazują Jego zachwyt 

nad dziełem rąk Bożych”.

Wystawa pośmiertna w BU KUL poświęcona 
ks. prof. Remigiuszowi Popowskiemu

Uczony i jego pasje

dr Anna 
Z. Zmorzanka 
kierownik Czytelni 
Głównej i Czytelni 
Teologiczno-Filozoficznej 
BU KUL

w kadrze. „Bardzo dziękuję śp. Księdzu Profe

– czytamy w jednym z wpisów w Księdze wy-

za piękne zdjęcia, które ukazują Jego zachwyt 

ełem rąk Bożych”.

Fragment wystawy prezentujący zdjęcia 
wykonane przez ks. prof. R. Popowskiego 
w 2007 r. w okolicach Paszowej (fot. Marcin Kuś)

fot. Roman Czyrka
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29 sierpnia – 15 września Rektor KUL ks. dr 
hab. Antoni Dębiński odbył podróż do Nowej Zelan-
dii, gdzie złożył wizytę Ambasadorowi RP w Nowej 
Zelandii Zbigniewowi Gniatkowskiemu, konsulowi 
honorowemu RP w Nowej Zelandii Dianie Winso-
me Dormer, abpowi Hobart Julianowi Perteous, od-
był rozmowy z wicerektorem ds. międzynarodowych 
Uniwersytetu Wiktorii w Wellington prof. Roberto 
Rabelem, z prof. Krzysztofem Pawlikowskim z uni-
wersytetu w Canterbury, z dyrektorem Centrum Stu-
diów nad Kulturą w Hobart drem Davidem Daintree. 
Spotkał się również z duszpasterzami dla Polonii 
w Wellington i Hobart, przedstawicielami organizacji 
polonijnych w Hobart, a także z lokalną Polonią pod-
czas Mszy św. w Christchurch, Hobart i Launceston, 
gdzie wręczył Medal Signum Universitatis Mirze i Ja-
nowi Siejkom.

27 września uczestniczył w spotkaniu absolwen-

tów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i  Admi-

nistracji, studiujących na KUL w  latach 1992-1997. 

Zaproszeni zostali również obecny dziekan WPPKiA 

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, i ks. prof. dr hab. 

Marian Stasiak, dziekan ówczesnego Wydziału Pra-

wa Kanonicznego i Świeckiego, istniejącego w latach 

1989-1999.

8 października podpisał umowę o  współpracy 

KUL ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lu-

belskim, reprezentowanym przez starostę Jana Kowal-

czyka i  wicestarostę Jana Filę. Strony porozumienia 

postanowiły promować i inicjować współpracę w sfe-

rze edukacji i  transferu wiedzy oraz współdziałanie 

na rzecz zmian społeczno-gospodarczych w Powiecie 

Tomaszowskim.

11 października przewodniczył pierwszemu spo-

tkaniu Konwentu przy Rektorze KUL. Zaproszenie 

do udziału w pracach tego organu doradczego przyjęły 

osoby kierujące zarówno instytucjami samorządowy-

mi, jak i gospodarczymi, mające wiedzę, doświadcze-

nie oraz odnoszące sukcesy, chcące służyć radą, pomo-

cą i inspiracją w zarządzaniu Uniwersytetem. 

15 października przewodniczył spotkaniu władz 

KUL z proboszczami lubelskich parafii. Dotyczyło ono 

ustaleniu form współpracy Uniwersytetu z parafiami.

15 października wziął udział w  audycji „Gość 

Radia  eR” i wskazał w niej na świadectwa obecności 

Jana Pawła  II i  jego nauczania na KUL. Mówił też 

o  inwestycjach prowadzonych przez Uczelnię, o  jej 

restrukturyzacji, ofercie edukacyjnej w  roku akade-

mickim 2014/2015, roli i  zaangażowaniu studentów 

w  życie Uniwersytetu, a  także zaprosił słuchaczy na 

uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego.

19 października podpisał umowę o  współpra-

cy między KUL i Wołyńską Prawosławną Akademią 

Teologiczną w Łucku, reprezentowaną przez rektora 
ks. Wolodymyra Wakina. Porozumienie dotyczy ba-

dań naukowych, wymiany naukowców i studentów, or-

ganizowania wspólnych konferencji naukowych i  se-

minariów, wymiany publikacji i organizowania wyda-

rzeń kulturalnych.

21 października w  ramach projektu „Śniadanie 

z Rektorem” spotkał się z młodymi pracownikami na-

ukowymi KUL – tegorocznymi stypendystami Mini-

stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także z przed-

stawicielami Korporacji Akademickiej „Astrea Lubli-

nensis”. Gośćmi kolejnych „Śniadań z Rektorem” byli 

reprezentanci mieszkańców Konwiktu Księży Studen-

tów KUL – 28 października i grupa studentów sino-

logii – 29 października.

21 października był gościem programu „Pytania 

Panoramy” w TVP Lublin. Wypowiadał się na temat 

misji Uczelni, oferty i jakości kształcenia, umiędzyna-

rodowienia KUL, racjonalizacji wydatków i roli Towa-

rzystwa Przyjaciół KUL.

27 października przewodniczył corocznemu 

spotkaniu władz Uniwersytetu z  profesorami senio-

rami KUL. Jest to okazja do wyrażenia im wdzięcz-

ności, podtrzymania wzajemnych kontaktów oraz 

do rozmów na temat minionego i  aktualnego życia 

akademickiego.

29 października podpisał umowę o  współpra-

cy KUL z  Mazowieckim Oddziałem Żandarmerii 

Wojskowej w Warszawie, reprezentowanym przez ko-

mendanta Wydziału ŻW w Lublinie ppłka Andrzeja 

Drozda. Wydział lubelski będzie odpowiedzialny za 

realizację postanowień porozumienia, którego przed-

miotem są wspólne przedsięwzięcia naukowo-dydak-

tyczne, organizacyjne i sportowo-rekreacyjne. 

W dwóch zdaniach



Słowo Rektora
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II
z okazji świąt Bożego Narodzenia

I.  „A Słowo stało się ciałem […]. 
I oglądaliśmy Jego chwałę […], 
jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca […]” (J 1, 14)

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II!

Pozdrawiam Was w  imieniu całej społeczności 

KUL. Jak każdego roku, przepełnieni zadumą i  za-

chwytem nad tajemnicą narodzenia Pańskiego, chce-

my przeżywać ją wspólnie z  Wami. Tegoroczne roz-

ważanie bożonarodzeniowe w dniu wspomnienia mę-

czeńskiej śmierci św. Szczepana chciałbym poświęcić 

chrześcijanom prześladowanym za wiarę. Prześlado-

wanie Kościoła nie ustało. Przeciwnie, w  niektórych 

rejonach świata nasila się. Nie możemy o  tym zapo-

minać i nie możemy przyjmować obojętnie faktu, że 

wyznawana religia staje się przyczyną wojen, represji 

i przymusowej emigracji.

II.  „[...] kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony” (Mt 10, 22)

W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że św. Szczepan 

zginął, gdy wyznał publicznie, że widzi otwarte niebo 

i Chrystusa po prawicy Boga, a więc równego Wszech-

mocnemu. To właśnie Chrystus otwiera ludziom nie-

bo. Jest niebem otwartym, które zobaczył Szczepan. 

Ale przecież prześladowany był przede wszystkim On 

sam – Chrystus – i to od początku swego ziemskiego 

życia. Nie można oderwać tajemnicy narodzenia Pań-

skiego od ucieczki do Egiptu i mordu betlejemskich 

dzieci. Król Herod za wszelką cenę chciał wytropić 

i  zgładzić tego, który miał przywrócić na ziemi pa-

nowanie Boga i  tym samym otworzyć niebo. Kiedy 

intryga, w  którą Herod usiłował wplątać mędrców 

ze Wschodu, spełzła na niczym, zdecydował się wy-

mordować wszystkich związanych czasem i miejscem 

urodzenia z  Chrystusem. Zginęło wielu niewinnych, 

choć celem był Jeden. W odczytanym dzisiaj fragmen-

cie Ewangelii św. Mateusza usłyszeliśmy z ust Chry-

stusa zapowiedź, że podobny los spotka Jego uczniów. 

Zdajemy sobie sprawę, że prześladowania wyznawców 

Chrystusa zostały wpisane w życie Kościoła – teksty 

liturgiczne mówią o orszaku męczenników, ubranych 

na biało, kroczących przez dzieje za Zbawicielem. 

Kościół był i  pozostaje najbardziej prześladowa-

ną społecznością na świecie. Każdego dnia, również 

dzisiaj, na wielu kontynentach nasi siostry i  bra-

cia w wierze oddają życie za Chrystusa. Organizacja 

Open Doors, zajmująca się badaniem prześladowań 

chrześcijan, podaje, że obecnie represjonowanych jest 

od 100 do 200 milionów wyznawców Chrystusa w po-

nad 50 państwach. Docierają do nas nieustannie infor-

macje o coraz trudniejszej sytuacji chrześcijan w Syrii, 

Iraku i innych państwach tego regionu. Raport Orga-

nizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie za la-

ta 2000-2010 pokazuje, że miliony chrześcijan – także 

w naszej części świata, oficjalnie deklarującej poszano-

wanie swobód religijnych – podlegają różnym formom 

dyskryminacji. Niepokoi fakt, że instytucje państwowe 

i międzynarodowe mające za zadanie troskę o  równe 

traktowanie wszystkich ludzi często pozostają ślepe na 

dyskryminację chrześcijan. Nie wolno nam zapominać 

o naszych siostrach i braciach szykanowanych dzisiaj 

za wiarę. Ta pamięć nie powinna nas jednak parali-

żować. Męczeństwo, które towarzyszy Kościołowi od 

narodzenia Chrystusa i  Jego ucieczki do Egiptu, jest 

dla chrześcijan ostatecznie zwycięstwem nad światem. 

Niełatwa do przyjęcia Chrystusowa przepowiednia 

prześladowań jest dopełniana słowami otuchy i  na-

dziei na ostateczne zwycięstwo: „[...] kto wytrwa do 

końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22). Duchowa 

łączność i  solidarność z  chrześcijanami prześladowa-

nymi na całym świecie powinna wzmacniać naszą wia-

rę i uzdalniać do tego, byśmy sami odważniej dawali 

świadectwo o Chrystusie.

Podczas świąt Narodzenia Pańskiego tradycyjnie 

pozostawiamy na stole wigilijnym wolne nakrycie. Pu-

ste miejsce przy świątecznym stole niech w tym roku 

przypomina nam o chrześcijanach cierpiących za wia-

rę. W czasie tych świąt, wspominając ucieczkę Świętej 

Rodziny do Egiptu, nie możemy zapomnieć o  tych 

wszystkich, którzy w obawie o życie własne i  swoich 

bliskich opuszczają dom i udają się na emigrację. Rów-

nież Katolicki Uniwersytet Lubelski chce być i staje się 

miejscem, w którym takie osoby znajdują schronienie. 

W ubiegłym roku do naszej uniwersyteckiej wspólno-

ty dołączyła młoda rodzina chrześcijańska z ogarniętej 

wojną Syrii – Hamida i Asef ze swoim, wtedy kilku-

miesięcznym, synkiem Adamem. KUL stał się dla nich 

nowym domem. W bieżącym roku akademickim stu-

dia podjęła u nas młodzież z Ukrainy, doświadczonej 

działaniami wojennymi we  wschodniej części kraju, 

a także ze wstrząsanej niepokojami Nigerii. 
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III.  „Misją KUL jest […] troska 
o to, by treścią Ewangelii 
przepojone zostały kategorie 
myślenia, kryteria ocen i normy 
działania” (Statut KUL)

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II!

Przesyłając Wam świąteczne pozdrowienia, chciał-

bym podzielić się tym, czym żyje nasza Uczelnia. Mi-

jający rok był dla całej naszej społeczności akademic-

kiej przede wszystkim czasem dziękczynienia za ka-

nonizację Jana Pawła II, wieloletniego profesora KUL, 

a obecnie jego patrona. Choć nie jest to nasza zasługa, 

czujemy się dumni z naszego świętego, którego świa-

dectwo i spuściznę traktujemy jako dar i zobowiązanie.

Jednym z  najważniejszych znaków i  zadań obec-

nego czasu jest również umiędzynarodowienie KUL. 

Wspomniałem już o  studiujących u  nas uchodźcach 

z  Syrii. Od roku znacząco rośnie liczba studentów 

z Ukrainy, Białorusi, Nigerii, Chin, ale również Stanów 

Zjednoczonych, Francji i innych krajów. W bieżącym 

roku akademickim studia na KUL podjęło przeszło 

sześciuset obcokrajowców z trzydziestu państw.

Z dumą publikujemy kolejne tomy dzieł wszystkich 

– Opera omnia Josepha Ratzingera, doktora honoris 

causa KUL, oraz kończymy prace nad Encyklopedią 

katolicką. 

Cieszymy się z licznych indywidualnych sukcesów 

pracowników i  studentów Uniwersytetu. Nasz pro-

fesor bp Artur Miziński został wybrany w  tym ro-

ku na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji 

Episkopatu Polski. Inni profesorowie zostali powołani 

przez papieża Franciszka do takich prestiżowych gre-

miów w  Stolicy Apostolskiej, jak: Międzynarodowa 

Komisja Teologiczna, Papieska Akademia Życia, Pa-

pieska Rada ds. Kultury czy Papieska Komisja Bi-

blijna. Często są oni jedynymi Polakami w  tych ze-

społach. Nasza profesor została wybrana na sędziego 

ad hoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu. Studenci i absolwenci KUL są laureata-

mi ważnych nagród naukowych. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski buduje swoją po-

zycję, odwołując się twórczo do integralnych korze-

ni kultury łacińskiej. Pielęgnując długoletnią trady-

cję akademicką, wychodzi naprzeciw nowoczesności. 

Stwarza warunki do zdobycia wykształcenia na naj-

wyższym poziomie i  przygotowania się do pracy za-

wodowej, ale – co dla nas równie ważne – kształtuje 

osobowość oraz charakter, realizując misję wskazywa-

nia i upowszechniania ideału służby Bogu i Ojczyźnie 

w myśl swojej dewizy Deo et Patriae. Naszym studen-

tom zapewniamy opiekę duszpasterską i  środowisko 

przyjazne rozwijaniu i pogłębieniu wiary.

Drodzy Przyjaciele! Pamiętajcie, że KUL jest Wa-

szym uniwersytetem. Zapraszamy w  gościnne mury 

naszej Uczelni – jej drzwi są zawsze dla Was otwarte. 

Odwiedzajcie naszą stronę internetową i nasze profile 

w mediach społecznościowych. Chcielibyśmy, żebyście 

nas jak najlepiej poznali, żebyście mieli własne zdanie 

o naszej misji i  żebyście się nim z nami dzielili. Za-

praszamy młodzież do zapoznania się z ofertą studiów 

– są w niej nie tylko nauki humanistyczne, społeczne,  

prawne, teologiczne czy filozoficzne, ale także nauki 

ścisłe. Wszyscy – dorośli, młodzież i  dzieci – mogą 

rozwijać swoje pasje w ramach Uniwersytetu Otwar-

tego KUL. Gorąco zachęcamy osoby zainteresowane 

naszym Uniwersytetem i nam życzliwe do włączenia 

się w działania Towarzystwa Przyjaciół KUL, założo-

nego w 1922 roku przez ówczesnego rektora Uczelni 

o. Jacka Woronieckiego. Wdzięczną pamięcią otacza-

my także absolwentów i  przyjaciół naszego Uniwer-

sytetu. Jesteście jego ambasadorami – liczymy na to, 

że będziecie nimi dalej, a  kiedy zajdzie taka potrze-

ba, będziecie także obrońcami Waszej Alma Mater. 

O wszystkich przyjaciołach KUL pamiętamy w mo-

dlitwie, odprawiając za nich codziennie Mszę Świętą 

o godzinie 8.00 w kościele akademickim.

Czcigodni Państwo! W imieniu całej społeczności 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

życzę, by Boskie Dziecię, narodzone w Betlejem, bło-

gosławiło Wam w tym świątecznym czasie i przez cały 

Rok Pański 2015.

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor KUL
Lublin, Boże Narodzenie 2014 

fot. ks. Eugeniusz Ziemann SCJ
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Wydarzenia

I  znowu w  trzecią niedzielę października zabrzmiała w  murach naszego Uniwersytetu tradycyjna pieśń uniwersytecka 
Gaudeamus igitur. Tegoroczna uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnic-
twem i z homilią bpa László Németa SVD z diecezji Zrenjanin w Serbii. To ważne uniwersyteckie wydarzenie zaszczycili swą 
obecnością przedstawiciele władz państwowych, z  premier Ewą Kopacz na czele, i  kościelnych, z  nuncjuszem apostolskim 
w  Polsce abpem Celestino Migliorem i  Wielkim Kanclerzem KUL abpem Stanisławem Budzikiem. Na uroczystość przybyli 
też reprezentanci instytucji samorządowych, naukowych, oświatowych, gospodarczych, służb mundurowych, fundacji i towa-
rzystw związanych z KUL. Gościem specjalnym był prof. Witold Kieżun, który został uhonorowany tytułem Deo et Patriae dedi-
tus i wygłosił wykład inauguracyjny. Tradycyjnie Rektor KUL immatrykulował przedstawicieli studentów I roku. Uroczystości 
towarzyszyła wystawa eksponatów z Pracowni Zbiorów Muzealnych Instytutu Historii Sztuki. 

Przemówienie Rektora KUL
z okazji inauguracji roku 
akademickiego 2014/2015
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Szanowna Pani Premier!

Ekscelencje!

Szanowni Państwo!

„Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie 

poznania” – napisał Arystoteles w pierwszym zdaniu 

swojej Metafizyki. Wiedzy – kontynuuje Stagiryta – 

pragnie się dla niej samej, niezależnie od korzyści, któ-

re ona przynosi. Z tego wrodzonego pożądania praw-

dy wyrasta idea uniwersytetu. Poszukujemy prawdy 

– prawdy o człowieku, o świecie i o nas samych. Czy-

nimy to – zgodnie z dewizą naszej Uczelni – in carita-

te (w miłości), by jak najpełniej służyć Deo et Patriae.

Podczas inauguracji roku akademickiego tradycyj-

nie przedstawiamy aktualny stan Uczelni; dokonuje-

my też bilansu najważniejszych osiągnięć minionego 

roku. Nie sposób wymienić wszystkich, przedstawiam 

zatem wybrane.

Szanowni Państwo!

Dziękując pracownikom za zaangażowanie na 

rzecz rozwoju badań i nauki, pragnę poinformować, że 

w  ubiegłym roku akademickim nominacje profesor-

skie otrzymało 9 naszych doktorów habilitowanych, 

51 pracowników uzyskało stopień naukowy doktora 

habilitowanego, a 15 – stopień naukowy doktora.

Cieszymy się bardzo z  wszystkich sukcesów na-

szych pracowników, studentów i absolwentów. Wspo-

mnę o niektórych.

Zespół naukowców z Katedry Biochemii i Chemii 

Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stęp-

niewskiej opracował i opatentował przełomową meto-

dę produkcji ektoiny, cennej substancji wykorzystywa-

nej w przemyśle medycznym i kosmetycznym.

Miło mi poinformować Państwa, że biskup po-

mocniczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński, dr 

hab. z  Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i  Ad-

ministracji, został wybrany na sekretarza generalne-

go Konferencji Episkopatu Polski. Do Europejskie-

go Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu na sę-
dziego ad hoc została wybrana dr hab. Małgorzata 

Wąsek-Wiaderek, także z  Wydziału Prawa. Ks. prof. 

dr hab. Krzysztof Góźdź z  Wydziału Teologii zo-

stał nominowany przez papieża Franciszka na członka 

Międzynarodowej Komisji Teologicznej; w 30-osobo-

wym gremium jest jedynym Polakiem. Papież miano-

wał także ks. dra Piotra Pasterczyka, adiunkta na Wy-

dziale Filozofii, konsultorem Papieskiej Rady ds. Kul-

tury; również on jest jedynym Polakiem w  tym sza-

cownym gremium. Pan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. 

KUL z Wydziału Prawa, został powołany na członka 

prestiżowej Papieskiej Akademii Życia.

Ks. dr Miłosz Hołda, absolwent Wydziału Filozo-

fii, został tegorocznym laureatem nagrody przyznawa-

nej przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się 

rozprawę doktorską. W  ubiegłym roku taką nagrodę 

zdobyła dr Jolanta Sak-Wernicka, adiunkt na Wydzia-

le Nauk Humanistycznych.

W prestiżowym konkursie „StRuNa 2013”, w któ-

rym nagradzane są działania naukowe studentów 

i  doktorantów wykraczające poza standardowy pro-

gram studiów, nasz doktorant na Wydziale Prawa Ro-

bert Tabaszewski, jako współautor, zdobył I  nagrodę 

w kategorii Publikacja Roku 2013. Dawid Mielnik, 

student na Wydziale Filozofii i doktorant na Wydzia-

le Teologii, zdobył Studenckiego Nobla 2014 w woje-

wództwie lubelskim.

Z  radością informuję, że Minister Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego przyznała stypendia młodym na-

ukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości bada-

nia i  cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. 

Wśród stypendystów znalazło się dwoje badaczy 
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z KUL – dr Barbara Niebelska-Rajca z Instytutu Fi-

lologii Polskiej oraz dr Aneta Przepiórka z  Instytu-

tu Psychologii. W roku 2014 Uniwersytet uzyskał na 

działalność naukową dotację z  Ministerstwa Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego w  wysokości sześciu milio-

nów złotych, z czego bez mała dwa miliony to dotacja 

dla młodych naukowców. Z  satysfakcją przyjęliśmy 

decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację no-

wych projektów w  ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w  konkursie Narodowego Centrum 

Badań i  Rozwoju. Uczelnia otrzymała fundusze na 

zorganizowanie praktyk i  staży oraz szkoleń w  za-

kresie tzw. umiejętności miękkich, niezbędnych do 

skutecznego funkcjonowania na rynku pracy i bardzo 

cenionych przez pracodawców. Dofinansowanie Mi-

nisterstwa Nauki, blisko cztery miliony złotych, otrzy-

mały dwa projekty zgłoszone przez KUL.

Studenci i pracownicy naszego Uniwersytetu, roz-

wijając swoje zdolności i talenty, angażują się w dzia-

łalność kulturalną: w  lipcu br. prof. Leszek Mądzik 

wraz ze Sceną Plastyczną KUL zaprezentował w Avi-

gnionie i  Pontegny plenerowe widowisko Przejście 

z Ciemności do Światła w ramach projektu Arts Sacre. 

Chór KUL otrzymał tytuł Ambasadora Międzynaro-

dowej Federacji Muzyki Chóralnej na lata 2014-2015 

i został wybrany do reprezentowania Federacji na jed-

nym z  najważniejszych wydarzeń roku – X Świato-

wym Sympozjum Muzyki Chóralnej w Seulu.

Na listę sukcesów Uczelni należy wpisać także uka-

zanie się XX tomu Encyklopedii katolickiej, zamykają-

cego edycję tego dzieła, realizowanego we współpracy 

z Towarzystwem Naukowym KUL.

Mówiąc o  osobach tworzących naszą wspólnotę 

akademicką, chciałbym w  tym momencie przywołać 

imiona tych, którzy nie doczekali dzisiejszej uroczy-

stości. Z głębokim smutkiem żegnaliśmy naszych pra-

cowników obecnie zatrudnionych i  emerytowanych 

(proszę Państwa o powstanie). Byli to: dr Zofia Babska, 

s. prof. Urszula Borkowska, prof. Teresa Kukołowicz, 

s. Weronika Kulik, Edward Kopeć, Stanisława Kuku-

ryk, prof. Zofia Matulka, inż. Edmund Ostromecki, 

prof. Maria Piotrowska, ks. prof. Remigiusz Popowski, 

prof. Adam Rodziński, dr Jan Skarbek, Mieczysław 

Smaga. Z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do 

Pana doktora honoris causa KUL prof. Giovanniego 

Reale. Pożegnaliśmy także troje studentów: Łukasza 

Drabarka, Sylwię Smal i Karola Stacharskiego.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość 

wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Szanowni Państwo!

Miniony rok był czasem kolejnych zmian, podej-

mowania licznych ważnych decyzji. Dobiegły końca 

prace nad konsolidacją katedr. Wprowadzone zmiany 

przyniosą wymierne oszczędności finansowe, ale ich 

głównym celem jest wzmocnienie potencjału nauko-

wego katedr, m.in. po to by skutecznie ubiegać się 

o  granty w  ramach krajowych i  międzynarodowych 

projektów badawczych. Wszystkim Państwu, w szcze-

gólności dziekanom, prodziekanom i dyrektorom in-

stytutów, serdecznie dziękuję za współpracę w  tym 

ważnym przedsięwzięciu.

Uczelnia prowadzi duże inwestycje. Postępuje bu-

dowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Nauko-

wych na Poczekajce. Projekt jest jednym z  najwięk-

szych tego typu w  naszym regionie. Dobiega koń-

ca budowa Centrum Transferu Wiedzy w  głównym 

kampusie Uczelni. Kończymy prace inwestycyjne 

w  Stalowej Woli. Oddany do użytku został również 

nowoczesny budynek inżynierii materiałowej, wybu-

dowany w  ramach projektu unijnego przez Miasto 

Stalowa Wola i udostępniony nam na zasadzie najmu.

Wspomnę jeszcze, że w  znacznym stopniu został 

uporządkowany sam proces inwestycyjny. Inwestycje, 

w  większości podjęte wiele lat temu, które były i  są 

dużym obciążeniem finansowym i  czynnikiem ryzy-

ka, mimo pozostających do rozwiązania problemów 

przestają być naszą główną troską. Mamy czytelną 

perspektywę ich prowadzenia. Teraz najważniejszym 

celem staje się ich należyte wykorzystanie, by stały 

się szansą, impulsem rozwojowym dla Uniwersytetu 

i naszego regionu. Wierzę głęboko, że jest to możliwe, 

choć wymaga nadal intensywnego wysiłku oraz zacho-

wania dyscypliny finansowej i racjonalizacji wydatków.

Cieszę się, że mogłem powołać Konwent przy 

Rektorze KUL. Do udziału w  jego pracach zostali 

zaproszeni prezesi spółek kapitałowych, wśród nich 

absolwenci KUL oraz osoby związane z  Lublinem 

i Lubelszczyzną, których wiedza, doświadczenie oraz 

sukcesy w przestrzeni życia społeczno-gospodarczego 

mogą być pomocne w zarządzaniu Uniwersytetem.

 Szanowni Państwo!

97. rok akademicki rozpoczyna bez mała 15 000 

studentów – niemal 13 000 studentów studiów stacjo-

narnych i  niestacjonarnych oraz blisko 2 000 dokto-

rantów. Studia podjęło 4 900 studentów I roku. Cie-

szymy się, że mimo wielu trudności rekrutacyjnych, 

z  którymi zmagają się wszystkie polskie uczelnie, 

przyjęliśmy na I  rok studiów o  271 osób więcej niż 

w roku ubiegłym. W rozpoczynającym się roku kształ-

cić będziemy 628 cudzoziemców. Edukacja na naszym 

Uniwersytecie prowadzona jest w  ramach 9 wydzia-

łów, na 39 kierunkach i  9 specjalnościach. Uczelnia 

ma uprawnienia do nadawania doktoratów w ramach 

12 dyscyplin naukowych.

Chciałbym także wspomnieć o  wspólnych inicja-

tywach KUL i  Zarządu Fundacji Potulickiej, które 

Goście uroczystej inauguracji roku 
akademickiego (w pierwszym 

rzędzie, od lewej): nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Celestino 

Migliore, premier Ewa Kopacz, 
prezydent Lublina Krzysztof 

Żuk, minister skarbu państwa 
Włodzimierz Karpiński i wojewoda 

lubelski Wojciech Wilk
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mają służyć upamiętnieniu osoby i  dzieła jej funda-

torki, a w szczególności promocji jej postawy ideowej. 

Pierwszą z nich jest ustanowienie Nagrody im. Hra-

biny Anieli Potulickiej w dwu kategoriach – za osią-

gnięcie naukowe oraz za sukces gospodarczy. Kolejna 

inicjatywa to Stypendium Fundacji Potulickiej, utwo-

rzone w celu materialnego wsparcia studentów KUL 

pochodzących z  terenów wiejskich, z  rodzin wielo-

dzietnych wykazujących niskie dochody, posiadających 

bardzo dobre wyniki w nauce.

 Szanowni Państwo!

Inaugurując dzisiaj uroczyście kolejny rok akade-

micki, pragnę z dumą podkreślić, że Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski, powołany do życia w roku odzyskania 

niepodległości przez Polskę, tworzy swoją historię ja-

ko ważny ośrodek akademicki. Buduje swoją pozycję, 

odwołując się twórczo do integralnych korzeni kul-

tury łacińskiej, pielęgnując swoją długoletnią tradycję 

i  jednocześnie wychodząc naprzeciw nowoczesności. 

Zapewnia swoim studentom wysoki poziom naucza-

nia. Szczyci się świetną kadrą naukowo-dydaktyczną.

Wszystkim Pracownikom życzę w  nowym roku 

akademickim wielu kolejnych sukcesów, które zapiszą 

karty historii naszej Uczelni.

Dzisiejsza uroczystość jest właściwym momentem, 

aby oficjalnie, ale też niezwykle serdecznie powitać 

uczestniczących w niej po raz pierwszy młodych ludzi, 

którzy wybrali KUL na kolejny etap swojej intelektu-

alnej przygody.

Drogie Studentki i Drodzy Studenci I  roku! Do-

konaliście dobrego wyboru. Zapewniam Was, że bę-

dziecie mogli rozwijać tu Wasze talenty, czerpać z bo-

gactwa dziejów i tożsamości naszej Uczelni, formować 

swój intelekt i  ducha, a  także korzystać z  nowocze-

snej infrastruktury dydaktycznej. Życzę Wam, by nasza 

Uczelnia stała się dla Was miejscem inspiracji i rozwo-

ju. Wy zaś wypełniajcie ją swym młodzieńczym zapa-

łem i  zaangażowaniem, pasją w  zdobywaniu wiedzy 

i kreowaniu nowego, lepszego świata.

 Drodzy Pracownicy i Studenci, Szanowni Goście!

Zbliżając się do jubileuszu 100-lecia powstania Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chcemy przy-

pominać i odwoływać się do spuścizny intelektualnej 

Jana Pawła II, naszego profesora i patrona, świętego, 

którego imię Uczelnia przyjęła w 2005 r. Proszę więc 

pozwolić, że w  dniu inauguracji roku akademickiego 

2014/2015 przypomnę jego apel skierowany do spo-

łeczności KUL podczas spotkania z nią w 1979 r. na 

Jasnej Górze. Prosił wówczas, by Uniwersytet służył 

„wyzwalaniu człowieczeństwa, tego wielkiego poten-

cjału – możliwości ducha ludzkiego, woli, serca”. Tego 

Państwu i sobie życzę w nowym roku akademickim.

QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM, FORTU-

NATUMQUE SIT

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła  II na 

progu 97. roku swojego istnienia z dumą spoglą-

da na swoją prawie stuletnią przeszłość, a jednocześnie 

ciągle podejmuje wysiłki, aby jak najwierniej realizo-

wać swoją misję, lapidarnie wyrażoną w dewizie Deo 

et Patriae.

Uniwersytet nasz, przyznając honorowy tytuł Deo 

et Patriae deditus wybitnym synom i córkom Kościoła 

i ojczyzny, chce w pierwszym rzędzie uczcić ich zasłu-

gi. Towarzyszy jednak temu nieodłączna myśl wpatry-

wania się w przykład ich życia, inspirowanego chrze-

ścijaństwem i oddanego ojczyźnie.

Stoję przed zaszczytnym, lecz niezwykle trudnym 

zadaniem zwięzłego przedstawienia racji, którymi kie-

rował się Senat KUL, honorując Pana Profesora Wi-

tolda Kieżuna tytułem Deo et Patriae deditus. Podej-

muję to zadanie, mając świadomość, że biografia Do-

stojnego Laureata mogłaby służyć za scenariusz kilku 

tyleż pouczających, co fascynujących filmów. 

Pan Profesor Witold Kieżun nawet wobec najtrud-

niejszych życiowych doświadczeń, nawet w  obliczu 

utraty życia zachowywał heroiczną postawę wierności 

ojczyźnie i współtowarzyszom zmagań o  jej wolność. 

Tak było w czasie powstania warszawskiego, tak było 

w sowieckim gułagu, tak było w czasach komunistycz-

nej dyktatury i tak jest w czasach odzyskanej niepodle-

głości. Doświadczone krzywdy nie zachwiały jego sys-

temu wartości, domagającego się uczciwości w każdej, 

nawet najbardziej ekstremalnej okoliczności życiowej. 

U podstaw tego systemu wartości nietrudno dopatrzyć 

się elementarnej sprawiedliwości, ale także chrześci-

jańskiej miłości bliźniego, domagającej się szacunku 

dla godności każdego człowieka, niezależnie od jego 

ks. dr hab. Stanisław 
Fel, prof. KUL
kierownik Katedry 
Katolickiej Nauki 
Społecznej i Etyki 
Społeczno-Gospodarczej

dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych

Laudacja z okazji nadania 
profesorowi Witoldowi Kieżunowi 
tytułu Deo et Patriae deditus
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statusu społecznego, przekonań światopoglądowych 

czy przynależności narodowej. 

Patriotyczna postawa Dostojnego Laureata kształ-

towała się najpierw na wschodnich kresach Rzeczy-

pospolitej, w przedwojennym, wielokulturowym i wie-

lonarodowym Wilnie, a  później w  Warszawie. Jak 

wspomina On w  rozmowie biograficznej Magdulka 

i cały świat, zapisanej przez Roberta Janowskiego: „To 

właśnie była specyfika kresowa: autentyczna tolerancja 

przy jednoczesnym dużym natężeniu uczuć patrio-

tycznych. Narodowość to było osobiste poczucie przy-

należności, a nie tylko sprawa pochodzenia”.

Znaczące piętno na osobowości Witolda Kieżuna 

wycisnęło także warszawskie Gimnazjum i  Liceum 

im.  Księcia Józefa Poniatowskiego. Młody Witold 

wraz z kilkoma kolegami z klasy już u zarania wojny 

zatroszczył się o swoich 5 żydowskich kolegów, przy-

gotowując strategię ich ochrony przed zagrożeniem 

ze strony okupanta. Także głównie uczniowie tej szko-

ły stworzyli wówczas konspiracyjny batalion „Baszta”, 

gromadzący broń i  inny sprzęt wojskowy, a  później 

dzielnie walczący w powstaniu. 

Proszę pozwolić, że w tym miejscu – pomijając wy-

bitne osiągnięcia naukowe Pana Profesora jako znawcy 

nauk ekonomicznych, a zwłaszcza nauk o organizacji 

i  zarządzaniu, uhonorowane m.in. trzema tytułami 

doktora honoris causa – przywołam jedynie wybrane 

wydarzenia z  Jego przebogatego życia, ukazujące pa-

triotyzm, niejednokrotnie bohaterski, oraz inspirowa-

ny chrześcijaństwem humanizm. 

Już w pierwszych miesiącach po wybuchu II wojny 

światowej siedemnastoletni wówczas Witold Kieżun 

przystąpił w Warszawie do konspiracji. Należy do po-

kolenia Kolumbów, którzy z kilkunastoletnich chłop-

ców błyskawicznie stali się dojrzałymi mężczyznami, 

niewahającymi się oddać życie za ojczyznę. Nasz Do-

stojny Laureat walczył bohatersko w powstaniu war-

szawskim. Jako powstaniec o pseudonimie Wypad na-

leżał do legendarnego oddziału do zadań specjalnych 

„Harnaś” w  batalionie „Gustaw”. Brał udział między 

innymi w zdobyciu Poczty Głównej, domu parafialne-

go kościoła Świętego Krzyża oraz Komendy Głównej 

Policji przy Krakowskim Przedmieściu. Jego odwaga 

i  heroiczne czyny do dziś budzą uznanie i  podziw. 

Za swoją bohaterską postawę podczas powstania war-

szawskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych 

oraz srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, wręczonym 

we  wrześniu 1944  r. osobiście przez dowódcę Armii 

Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Także koniec wojny nie przyniósł Panu Profeso-

rowi pełnej radości z  odzyskanej wolności; był po-

czątkiem kolejnych udręk i prześladowań. Przynależ-

ność do Armii Krajowej i bohaterska przeszłość, po-

twierdzona wysokimi odznaczeniami, sprawiła, że stał 

się szczególnie podejrzany zarówno dla sowieckich 

„wyzwolicieli”, jak i  zainstalowanej oraz nadzorowa-

nej przez nich nowej władzy ludowej w  Polsce. Już 

wiosną 1945 r. został osadzony przez NKWD w wię-

zieniu Montelupich w  Krakowie. Mimo wyszuka-

nych w swojej perfidii przesłuchań, włącznie z pozo-

rowanym rozstrzelaniem, nie wydał swoich towarzy-

szy broni i współuczestników działań konspiracyjnych. 

Przeznaczony na zsyłkę, przetrwał morderczą mie-

sięczną podróż z Krakowa do sowieckiego gułagu, nie 

złamały go nieludzkie warunki w  łagrze w  Krasno-

wodsku na pustyni Kara-kum. Nie unicestwiono go 

fizycznie, ani nie nadwątlono jego niezłomnej posta-

wy etycznej. W warunkach urągających godności oso-

by ludzkiej respektował godność człowieka – także 

tych, którzy jeszcze niedawno stali po drugiej stronie 

wojennej barykady. Opublikowane wspomnienia Pana 

Profesora zawierają między innymi wzruszający opis 

wsparcia udzielonego niemieckiemu jeńcowi Hansowi 

Kissikowi, współtowarzyszowi wywózki i współwięź-

niowi z Krasnowodska. 

Po powrocie do Polski w 1946 r. prof. Kieżun, ja-

ko „element niepewny ideologicznie”, został osadzony 

w prowadzonym przez Urząd Bezpieczeństwa obozie 

pracy. 

W dobie realnego socjalizmu, w ramach możli-
wości ograniczonych systemem politycznym, podej-
mował próby przygotowania naukowych podstaw ra-
cjonalizacji funkcjonowania instytucji administracyj-
nych, finansowych i gospodarczych. Czynił to naj-
pierw jako pracownik Narodowego Banku Polskiego, 
a potem Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W  latach osiemdziesiątych wyjechał do Ameryki 

Północnej, gdzie budował pozytywny wizerunek pol-

skiej nauki jako profesor i wykładowca na uniwersy-

tetach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wygła-

szając serię publicznych odczytów pt. „Spirit of Soli-

darity”. Dobre imię polskiej nauki rozsławiał także 

w  krajach rozwijających się kontynentu afrykańskie-

go. Zaangażowanie Pana Profesora Witolda Kieżu-

na w krajach afrykańskich można uznać za wyraz in-

spirowanej chrześcijaństwem wrażliwości na los naj-

słabszych, mobilizującej do przełamywania wszelkich 

przejawów niesprawiedliwości w  życiu społecznym 

i gospodarczym. To pragnienie zmniejszania obszarów 

biedy, wspierane upowszechnianiem rzetelnej wiedzy 

z  zakresu ekonomii i  zarządzania, zmaterializowało 

się w  kierowaniu projektem pomocowym Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych w  Rwandzie i  Burundi, 

a  także w  pełnieniu funkcji eksperta rządu kanadyj-

skiego w  Burkina Faso. Profesor Kieżun służył tam 

swoją wiedzą i  doświadczeniem między innymi przy 

tworzeniu nowoczesnej administracji.

Także współcześnie nie pozostaje obojętny wo-

bec wydarzeń społecznych i  gospodarczych, wskazu-

jąc na niedostatki i  zagrożenia umiłowanej ojczyzny. 

Nade wszystko troszczy się o podtrzymanie integral-

nej pamięci o powstaniu warszawskim. Upowszechnia 

prawdę o  bohaterskim zrywie, staje w  obronie do-

brego imienia jego poległych i  żyjących uczestników. 

W  uznaniu tych zasług Miasto Warszawa w  2012  r. 

nadało swemu bohaterskiemu obrońcy godność hono-

rowego obywatela.

Choć Pan Profesor nie afiszuje się ze swą religijno-

ścią, to przecież gorący patriotyzm i wrażliwość spo-

łeczna, a  jednocześnie krytycyzm i rozwaga w ocenie 

realiów społeczno-gospodarczych wyraźnie wyrosły 

na glebie chrystianizmu. Związek ten sięga młodości, 

gdy był uczniem gimnazjum jezuickiego w  Wilnie. 
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Szczególnym wyrazem zaangażowania w  misję Ko-

ścioła była współpraca z  nuncjuszem apostolskim 

w Burundi przy przygotowaniu programu duszpaster-

skiego i organizacji pielgrzymki Jana Pawła II w tym 

kraju.

Wielce Szanowny Panie Profesorze, dziękujemy za 

dojrzałą mądrość i wierne trwanie przy tym, co naj-

cenniejsze, w inspirowanej chrześcijaństwem kulturze 

naszego narodu. Wyróżniony honorowym tytułem 

Deo et Patriae deditus, wpisuje się Pan Profesor w po-

czet osób, które uosabiają szczytną misję naszego Uni-

wersytetu. Ufamy, że przykład zaangażowanej postawy 

życiowej, wspieranej naukową kompetencją oraz pełną 

rozwagi postawą działacza społecznego, będzie pocią-

gający dla kolejnych pokoleń studentów nie tylko na-

szego Uniwersytetu w służbie Bogu i ojczyźnie.

Marksistowska polska rzeczywistość
Klasyczny marksizm-leninizm – ideologiczna 

baza naszej nieodległej przeszłości kształtował dy-

chotomiczny obraz świata. Były dobre i złe klasy spo-

łeczne, były nawet i  dobre, i  złe narody. Już Engels 

w 1849 r. w „Neue Rheinische Zeitung” (Kolonia), pi-

śmie redagowanym przez Karola Marksa, pisał, że 

w tym pięknym bezklasowym świecie komunistycz-

nej przyszłości należy nie tylko zlikwidować reakcyj-

ne klasy i  dynastie, ale także i  niektóre narody, np. 

Szkotów jako feudalistów i  jakobinów, Bretonów 

nieakceptujących rewolucji francuskiej, Basków będą-

cych podporą tronu hiszpańskiego i w końcu bałkań-

skich Słowian za ich sentyment do rosyjskiego caryzmu.

Lenin jeszcze bardziej uprościł ten model, twier-

dząc, że wszystko to, co służy do destrukcji starego eks-

ploatacyjnego systemu, jest moralne (Bourgeois-De-

mocracy and the Proletarian Dictatorship). Wybitny pi-

sarz radziecki Maksym Gorki, ulubieniec francuskich 

lewicowych intelektualistów, w słynnym artykule Jesli 

wrag nie zdajotsa, nużen byt’ unicztożon w  moskiew-

skich dziennikach „Izwiestia” i „Prawda” w 1930 r. jasno 

sformułował cel strategii syndromu wroga: jeśli prze-

ciwnik, a jest nim każdy, kto ma inną opinię niż ustalo-

na przez autorytet partii, nie poddaje się, to trzeba go 

zniszczyć. Wyjaśniał, że nie chodziło mu o zniszcze-

nie fizyczne, uzasadnione w okresie wojny i zbrojnej 

walki rewolucyjnej, ale o całkowite wyeliminowanie 

z  aktywnej formy naukowego czy moralnego, spo-

łecznego oddziaływania.

Repertuar tej strategii syndromu wroga próbo-

waliśmy, razem z  wybitnym polskim cybernetykiem 

prof. Marianem Mazurem, przy wykorzystaniu zwie-

rzeń prof. Tadeusza Kotarbińskiego, zdefiniować na 

przykładzie analizy praktyki wyeliminowania z  pracy 

naukowej niemarksistowsktch wybitnych profesorów 

filozofii i socjologii w latach 50. Punktem wyjścia by-

ło ich skompromitowanie poprzez wykazanie jakiegoś 

z reguły marginesowego błędu w ich rozprawach na-

ukowych, dyskwalifikacji moralnej, jednostronnej oce-

ny jakiejś decyzji, nie w pełni trafnego przetłumacze-

nia jakiegoś tekstu z  obcego języka czy tłumaczenia 

niemieckiego tekstu jakiegoś filozofa, a  prof. Kotar-

bińskiego oskarżono o niezgodność jakichś cytatów, 

to oczywiście łączyło się z  jednostronnym i  pew-

nym oskarżeniem o wrogą współpracę z burżuazyjnymi 

uczonymi. Oczywiście wiązało się to z prasowym szu-

mem w wówczas jeszcze ubogich środkach społeczne-

go przekazu.

W strukturach administracyjnych był z kolei bogaty 

repertuar przyczyn służbowej dyskryminacji z powodu 

ujawnienia faktu posiadania znajomych za granicą czy 

doniesienia o wyrażaniu krytycznej opinii na temat ja-

kiejś partyjnej decyzji. W partyjnym środowisku poli-

tycznym system tych doraźnych ocen doprowadzał do 

paradoksalnych zmian ocen działalności poszczegól-

nych działaczy, czego klasycznym przykładem był 

sam Władysław Gomułka, sekretarz PZPR, póź-

niej w  1950 r. więzień polityczny i  o  dziwo znowu 

w 1956 r. sekretarz partii. Podobna była również sy-

tuacja bohatera jugosłowiańskiego komunizmu Broz 

Tity, który jednego dnia stał się „krwawym katem im-

perializmu”. W oddziałach Narodowego Banku Jugo-

sławii obowiązkowo rozwieszano afisze z Tito z nożem 

w zębach i z napisem „krwawy kat kapitalizmu”. Nie-

spodziewanie Chruszczow pojechał z wizytą do Ju-

gosławii i Tito znowu został bohaterem komunizmu, 

a w bankach szybko niszczono jego plakaty. Okazało 

się jednak, że w wielu oddziałach nie zostały one znisz-

czone, a jedynie schowane w magazynach, ze względu 

na możliwość polecenia ich ponownego powieszenia. 

prof. Witold Kieżun

Chrześcijański rodowód 
etosu „Solidarności”
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Polskie społeczeństwo broniło się kpinami przed po-

ważnym traktowaniem tego typu demonstracji syn-

dromu wroga. Popularny był kawał: rzekoma rozmo-

wa trzech więźniów, jeden przyznaje się, że siedzi za 

to, że uważał w 1945  r. sekretarza partii Władysława 

Gomułkę za agenta ZSRR, drugi za to, że uważał Go-

mułkę za wroga ZSRR w  roku 1950, a  trzeci więzień 

oświadczył: „A ja jestem Gomułka”.

Ten straszny system generalnego niedowierzania, 

świadomości bycia śledzonym, milionów indywidual-

nych „teczek” personalnych w  aparacie bezpieczeń-

stwa, obawy publicznego wyrażania swojej prawdziwej 

opinii, a  jednocześnie licznych zbrodniczych decyzji 

sądowych i polityki kadrowej we wszystkich instytu-

cjach, priorytetu członkostwa partyjnego przed au-

tentycznymi kwalifikacjami stwarzał obraz zdegene-

rowanego świata.

Zbudowane na tym tle ZSRR i niestety także PRL 

stały się w  pierwszym okresie areną coraz liczniej-

szych masowych zbrodni dokonanych rzekomo zgod-

nie z oficjalną procedurą rozprawy sądowej, rozwijania 

procesu zagubienia całej sfery chrześcijańskiego sacrum 

i wprowadzenia kultu osiągnięć i bohaterów radziec-

kiej i polskiej rewolucji komunistycznej transformacji.

Narodziny i efekt etosu „Solidarności”
W  1978  r. zaczyna się jednak w  Polsce nowa era. 

Przyjeżdża pierwszy papież Polak Jan Paweł II i w War-

szawie, na placu Zwycięstwa (obecnie placu Piłsudskie-

go), naświetla ponury obraz światowej rzeczywistości 

i  mocnym głosem zgłasza postulat-prośbę: „Niech 

Duch Święty zmieni oblicze ziemi” i  dodaje z  sil-

nym akcentem: „TEJ ZIEMI”. Byłem wówczas na 

tym placu i nigdy nie zapomnę tego szału entuzjazmu 

miliona ludzi, którzy uwierzyli, że ten, przecież mo-

dlitewny, apel jest zapowiedzią tego, czego domagali-

śmy się, czego chcieliśmy od wielu lat: odejścia od tej 

sztucznie ukształtowanej rzeczywistości. I  to była ge-

neza etosu „Solidarności”, wkrótce zaakceptowanego 

przez dziesięć milionów członków nielegalnego związ-

ku „Solidarność”.

Ten wspaniały zryw wolnościowy stał się świa-

tową sensacją, ukształtował swoiste pięć minut dla 

Polski. Jeżdżąc jesienią 1980 r. i wiosną 1981 r. z wy-

kładami „Spirit of Solidarity” po Stanach Zjedno-

czonych, początkowo na spotkania z  kierownictwem 

związków zawodowych, a  później na uniwersytety 

amerykańskie, wszędzie spotykałem się z  entuzja-

stycznym przyjęciem. Solidarność stała się hasłem 

walczących o  autentyczne braterstwo wszystkich 

Amerykanów, o  solidarny, uczciwy podział dochodu 

narodowego, o  zlikwidowanie niesłychanej niesoli-

darnej dysproporcji w  indywidualnych zarobkach, 

o respektowanie godności pracownika w procesie pra-

cy. Nawet w  Afryce, gdy na jakimś zapoznawczym 

przyjęciu przedstawiałem moją żoną, wymieniając 

jej imię Danuta, to mówiono: „A  to jak madame 

Walesa”. Na lotnisku w  Miami czarny tragarz, sły-

sząc, że rozmawiamy w obcym języku, na informację, 

że jesteśmy Polakami, od razu powiedział: „I  know: 

Walesa, Solidarity”. W Stanach Zjednoczonych trzy-

godzinny program telewizyjny na cześć „Solidarności” 

na wszystkich kanałach był ukoronowaniem tych pię-

ciu minut dla Polski w światowej świadomości.

Rozważmy cechy tego niezwykłego etosu polskiej 

„Solidarności”. Jest on realizacją postulatu św. Pawła 

z Tarsu, zwanego Apostołem Narodów, przedstawio-

nego w Liście do Rzymian, a syntetycznie sformułowa-

nego przez św. Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”. 

Mamy tu pierwszy w historii rewolucji robotniczych 

w  skali światowej fenomen strajku nie w atmosferze 

nienawiści, złości, fizycznego ataku, a wprost przeciw-

nie – w atmosferze samooczyszczenia się, zastanowie-

nia się nad swoim „ja”, myśli o swoich słabościach, chę-

ci ich usunięcia, wyzbycia się grzesznej złości i nienawi-

ści do ciemiężycieli, żeby nie tylko nieagresywna była 

forma protestu, ale i  demonstrowana przez ludzi 

wyzwolonych z  brzemienia swoich grzechów. Msza 

św. i  powszechna spowiedź strajkujących w  stoczni. 

Religijna dekoracja, obraz Matki Bożej, a  także Jana 

Pawła II. Był to jednak fenomen zupełnie niezrozu-

miały nawet przez zagraniczne chrześcijańskie związ-

ki zawodowe, ale jakże zgodny z  ideą naszej kultury 

zachowania właściwej równowagi miedzy sferą sacrum 

i  profanum. Materialna codzienność, przerywa-

na okresem niedzielnego sacrum, obowiązkowego 

odejścia od profanów do doznań wyższego rzędu 

wśród piękna architektury kościelnej, organowej mu-

zyki, wspólnego religijnego śpiewu. W czasie strajku 

w Gdańsku tworzyły się zespoły wspólnie śpiewają-

ce pieśni religijne, nawet wspólnie recytujące wiersze. 

To włączenie do sfery profanum życia na zamkniętym 

terenie strajkującej stoczni elementów sfery sacrum jest 

zapowiedzią akceptacji w etosie „Solidarności” właści-

wej proporcji tych dwóch wyznaczników naszego bytu.

Dalszym istotnym elementem tego etosu, ściśle 

związanym z  ideą zwalczania zła dobrem, jest ka-

tegoryczne odejście od komunistycznej tradycji 

syndromu wroga, formowanie idei ekumenizmu 

intelektualnego – tu nauczanie św.  Jana Pawła  II 

jest jednoznaczne, pierwsza w historii papiestwa wi-

zyta w  synagodze w Rzymie i  nazwanie wyznawców 

judaizmu naszymi starszymi braćmi w  wierze, zapro-

szenie do Asyżu na wspólną modlitwę przedstawicieli 

wielu religii, w tym także muzułmańskiej, spotkanie 

w Maroku z mahometańską młodzieżą na sportowym 

stadionie. Jest to piękna zasada szacunku dla innego 

zdania, a  jednocześnie wysoka kultura języka dyskusji. 

Ekumenizm intelektualny umożliwia wymianę poglą-

dów krańcowo różnych z zachowaniem pełnego szacun-

ku dla odmiennych opinii.

W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że drugim naj-

większym przykazaniem prawa jest „Kochaj bliźniego 

jak siebie samego”. Jest to postulat wyrażający perma-

nentną postawą życzliwości dla bliźniego, chęć pomo-

cy mu, jeśli jej wymaga. W  dziennikarskich opisach 

atmosfery, która panowała nie tylko w  czasie straj-

ku w  stoczni, ale także w  całym Gdańsku, czyta-

my o  wyraźnie widocznej erupcji objawów wzajem-

nej życzliwości nawet przechodniów. Jest to istotny 

postulat idei „Solidarności”, jej etosu. Powstaje jednak 

problem odpowiedzi na pytanie, dlaczego relacje spo-

łeczne obecnie w Polsce są tak odległe od tego postu-

latu, dlaczego ludzie w moim wieku, mogący porównać 
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dawniejszy styl relacji społecznych w środkach trans-

portu, na ulicy, w  parkach i  w  szatniach klubo-

wych, tak radykalnie wręcz zdegenerowali się w sto-

sunku do czasów swojej młodości. Dlaczego jesteśmy 

na najbardziej odległych miejscach w światowej ocenie 

dobrowolnego udziału w działalności społecznej?

Kochaj bliźniego to także sprawa zakresu osobi-

stej wolności. Etos „Solidarności” jest tu jednoznacz-

ny: masz tyle osobistej wolności, ile możesz jej mieć 

ze  względu na zakres wolności drugiego człowieka. 

Twoja wolność nie może wiązać się z  ograniczeniem 

wolności innego członka społeczności. Elementarnym 

przykładem jest ruch samochodowy – jesteśmy na 

ostatnim lub na jednym z ostatnich miejsc w Europie, 

jeśli chodzi o  takie wskaźniki, jak: liczba wypadków, 

liczba zabitych, rannych, koszty wypadków i stopień 

zniszczenia samochodu. Mając już ponad 3 milio-

ny przejechanych kilometrów w kilkunastu krajach 

świata, mogę stwierdzić, że w Europie jeździ się tak tyl-

ko na Sycylii; jedynie w 12 znanych mi krajach Afryki 

było jednak gorzej niż w Polsce.

Solidarność to także określona skala proporcji 

pomiędzy „być” i „mieć” w ujęciu Jana Pawła II (Re-

demptor hominis) i Ericha Fromma (1989), stąd ograni-

czona skala stratyfikacji ekonomicznej. To priorytet 

postawy „mieć” stymuluje daleko idącą mate-

rialną stratyfikację społeczną, a także poważne zmniej-

szenie rangi sacrum na rzecz profanum w  strukturze 

aktywności społecznej. Te tłumy rodziców z dziećmi 

w  rannych godzinach niedzielnych w  warszawskich 

zagranicznych supermarketach zamiast tradycyjnego 

oderwania się od aktywności typu profanum w  sfe-

rę sacrum w  niedzielnej modlitwie, a  choćby tylko 

w słuchaniu muzyki organowej, śpiewu i podziwia-

niu piękna architektury kościelnej. To właśnie taki 

sam degeneracyjny proces, nasilany inwazją nadmier-

nego profanum, gdy np. artystyczny film w  telewizji 

jest stale przerywany wyrafinowanymi reklamami. Jan 

Paweł  II był specjalnie wyczulony na to pryncypialne 

zagadnienie, pisząc w  encyklice Solicitudo rei socialis 

o  przemienianiu ludzi w  niewolników posiadania: 

„[...] nie widzących pewnego horyzontu, jak tylko 

mnożenie dóbr już posiadanych, lub stałe zastępowa-

nie ich innymi, jeszcze doskonalszymi. Jest to tak zwana 

cywilizacja «spożycia» czy konsumizm”.

Problem ekonomicznej stratyfikacji społecznej 

staje się obecnie wręcz centralnym problemem na-

uki ekonomii. Praca francuskiego ekonomisty 

Thomasa Piketty ’ego, przedstawiającego skanda-

liczne, wręcz bilionowe dysproporcje miedzy najbogat-

szymi i najbiedniejszymi grupami światowej ludności, 

jest podstawą szeregu dyskusji i  koncepcji uspraw-

niających. Nawet w Polsce według ostatnio podanego 

w  prasie zestawienia pensje kierowników przedsię-

biorstw o  mieszanym państwowo-prywatnym kapi-

tale rzędu do 2 000 000 złotych rocznie są szokujące, 

nawet w świetle ostatnio podniesionej płacy minimal-

nej czy faktu 13-14-procentowego bezrobocia. Jest to 

jednak światowy problem, związany z niesłychanym 

rozwojem wielkich światowych koncernów o si-

le ekonomicznej przekraczającej budżet wielu nawet 

uważanych za bogate państw.

Problem skali samorządności jako cechy etosu „So-

lidarności” dyskutowano na Zjeździe „Solidarności” 

w  Oliwie, proponując poza samorządem w  przed-

siębiorstwach państwowych różne dalsze formy sa-

morządu gospodarczego łącznie z koncepcją samorzą-

dowych pracowniczych przedsiębiorstw, już szeroko 

upowszechnionych nawet w USA.

Dalszym elementem etosu „Solidarności” jest ochro-

na osobistej godności pracownika w procesie pracy. Je-

zus Chrystus był cieślą, wykwalifikowanym pracow-

nikiem fizycznym, apostołowie byli rybakami czy 

robotnikami różnych specjalności, a  więc godność 

człowieka w  procesie pracy nie jest funkcją jego 

rangi zawodowej, tylko samego faktu procesu pra-

cy wymagającego szacunku. A  więc ochrona osobistej 

godności pracownika w procesie pracy jako cecha eto-

su „Solidarności” ma swoje uzasadnienie w głębokim 

w chrześcijaństwie szacunku dla samego procesu pracy.

Idea „Solidarności”, która w 1981 r. zrobiła fu-

rorę w USA, była tematem wielkiej konferencji na-

ukowej w  Wilson Center w  Waszyngtonie, którego 

prezydent jest mianowany przez prezydenta Stanów 

Zjednoczonych. Na zakończenie tej konferencji jej 

prezydent James H. Biilington powiedział: „«Solidar-

ność» może stać się w XXI w. tym, czym była Komuna 

Paryska dla wieku XIX, to znaczy nieprzewidzia-

nym, nowatorskim ruchem w kierowaniu społeczny-

mi zmianami”.

Przedstawiony zarys zespołu cech etosu „Soli-

darności” dla autentycznego wdrożenia wymagałby 

w  dalszym ciągu poważnej pracy naukowej wielu 

specjalności. Autentycznie polski rodowód tego etosu 

powinien nas, Polaków, zmobilizować do dalszej na-

ukowej pracy nad nim. Wydaje mi się, że terenem 

tej aktywności naukowej w  dziedzinie ekonomii, 

socjologii, psychologii społecznej, nauk politycznych 

i  nauki społecznej Kościoła katolickiego jest właśnie 

uczelnia katolicka. Sądzę, że problematyka jest pasjo-

nująca i akurat na skalę naszych polskich możliwości, 

gdyż po doświadczeniach pracy w wielu krajach twier-

dzę, że my, Polacy, należymy do grupy bardzo zdolnych 

narodów. A więc uzasadniony jest okrzyk w dramacie 

Stanisława Wyspiańskiego Wyzwolenie: „O Boże, wielki 

Boże, Ty nie znasz nas, Polaków. Ty nie wiesz, czym być 

może straż polska u Twych znaków”.

Prof. W. Kieżun, Rektor 
KUL i laudator ks. dr 
hab. Stanisław Fel, prof. 
KUL, podczas wręczenia 
statuetki
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dr Krzysztof Przylicki
asystent w Katedrze 

Historii Sztuki 
Średniowiecznej 

i Nowożytnej

kurator Pracowni Zbiorów 
Muzealnych

U  podstaw uniwersyteckich zbiorów sztuki le-

ży hojna darowizna ks. kan. Jana Władzińskie-

go (1861-1935), który w  1932  r. przekazał na rzecz 

KUL gromadzony latami „zbiór pamiątek historycz-

nych i  stylowych okazów z  różnych zakątków kraju”. 

W  grudniu 1939  r. wszystkie zgromadzone na KUL 

dzieła sztuki zostały zarekwirowane przez Niemców 

i  jak się wydaje, bezpowrotnie utracone. Na odradza-

jącym się po wojnie Uniwersytecie nie zapomniano 

jednak o  przedwojennych tradycjach muzealniczych. 

Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni oraz ofiarności 

instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrze-

ni ostatnich 60 lat udało się ponownie zgromadzić na 

KUL przeszło 1700 eksponatów.

Obiekty zabytkowe wymagają stałego nadzo-

ru i  opieki konserwatorskiej. Stan zachowania wielu 

z  nich już w  momencie przekazywania Uniwersyte-

towi był zły. Aby powstrzymać proces degradacji cen-

nych przedmiotów, od kilku lat prowadzimy zintensy-

fikowane działania na rzecz ich ochrony. Coraz lepsza 

kondycja dzieł sztuki z  KUL jest przede wszystkim 

zasługą współpracujących z nami instytucji. Dzięki na-

wiązanej w  2011  r. współpracy z  Wydziałem Kon-

serwacji i  Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prace konser-

watorskie przeprowadzone zostały przy 23 najbardziej 

zniszczonych obiektach z zakresu nowożytnego malar-

stwa sztalugowego i  średniowiecznej plastyki śląskiej. 

Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromo-

wanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikoła-

ja Kopernika w  Toruniu przyjął do swoich pracowni 

5  mocno zniszczonych rzeźb. Dla kondycji poszcze-

gólnych obiektów nie bez znaczenia pozostaje wreszcie 

organizowanie wystaw zbiorów sztuki KUL w koope-

racji z innymi muzeami. W ramach współpracy w Mu-

zeum Zamoyskich w Kozłówce odnowionych zostało 

38 przedmiotów z  metali, w  Muzeum Okręgowym 

w  Lesznie swój pierwotny blask odzyskały 3 obrazy, 

a  w  Muzeum Okręgowym w  Rzeszowie 34 grafiki 

i 2 kandelabry. Wszystkim wymienionym instytucjom 

serdecznie dziękujemy za wkład i zaangażowanie w ra-

towanie dziedzictwa kulturowego naszej Alma Mater. 

Efekty prac restauratorsko-konserwatorskich moż-

na było podziwiać podczas wystawy Odzyskany blask. 
Odnowione dzieła sztuki ze  zbiorów muzealnych KUL, 

która towarzyszyła uroczystej inauguracji roku akade-

mickiego 2014/2015 w dniu 19 X 2014 r. 

Wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2014/2015

Odzyskany blask

Dnia 24 X 2014 r. KUL gościł kard. Gerharda Ludwiga Müllera

Podwójna prezentacja
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard 

Ludwig Müller zaszczycił naszą Uczelnię swą 

obecnością w związku z uroczystą prezentacją, w obec-

ności Rektora KUL i Wielkiego Kanclerza KUL, to-

mu II Rozumienie objawienia i teologia historii według 

Bonawentury edycji polskiej Opera omnia Josepha Rat-

zingera i  własnej książki pt.  Ubóstwo. Przekazał też 

całej społeczności KUL pozdrowienia i błogosławień-

stwo papieża Franciszka i dobre słowo papieża emery-

ta Benedykta XVI.

Opera omnia Josepha Ratzingera

Studia Josepha Ratzingera nad myślą teologiczną 

Bonawentury zrodziły już na początku jedno z bardzo 

ważnych pytań, czy Bonawentura jest intelektualnym 

scholastykiem czy charyzmatycznym franciszkaninem. 

To, pozornie błahe, pytanie okazuje się bardzo ważne. 

Z treści prezentowanego tomu wynika, że obecny papa 

emeritus bardziej skłania się ku drugiej opcji. 

Prezentowany tom nosi tytuł Rozumienie obja-

wienia i  teologia historii według Bonawentury. Jest to 

jednocześnie tytuł części A, najważniejszej i  najob-

szerniejszej. Wynikają stąd dwa główne nurty teolo-

giczne – teologia objawienia i  teologia historii. Oby-

dwa stanowią dwa związane ze  sobą teksty rozprawy 

habilitacyjnej. Pierwszy Objawienie i  historia zbawie-

nia w nauce św. Bonawentury pochodzi z 1955 r. i do-

tąd nie był publikowany. Drugi Teologia historii św. Bo-

nawentury został nieco przepracowany i  ogłoszony 

drukiem w roku 1959, jednocześnie przyjęty jako roz-

prawa habilitacyjna na Wydziale Teologii Katolickiej 

Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium. 

Jak doszło do podjęcia przez 28-letniego Ratzin-

gera takiej tematyki? Otóż prof. Gottlieb Söhngen 

z Monachium zaproponował mu zajęcie się średnio-

wieczem, a  zwłaszcza dziełami Bonawentury, ponie-

waż był on uważany za najważniejszego przedstawi-

ciela nurtu augustyńskiego w  teologii średniowiecz-

nej. Dodatkowym motywem była kwestia historii zba-

wienia, podjęta przez Oscara Cullmanna w  dwóch 

znaczących dziełach – Christus und die Zeit oraz Heil 

als Geschichte. Stąd prof. Söhngen postawił następującą 

kwestię: czy możliwe jest mówienie u  Bonawentury 

o  historii zbawienia? Aby odpowiedzieć na to pyta-

nie, konieczne było zbadanie, czym jest objawienie 

u Bonawentury. 

Odpowiedź Bonawentury zdaniem Ratzingera jest 

następująca: zewnętrzne słuchanie (konkretna histo-

ria) musi mieć wewnętrzne oświecenie łaski (obja-

wienie). A zatem pojęcie objawienia oznacza otwarcie 

się na tajemnicę Chrystusa, Wcielonego Słowa, czyli 

ks. prof. dr hab. 
Krzysztof Góźdź

kierownik Katedry Historii 
Dogmatów i Teologii 

Historycznej

redaktor Opera omnia
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uwierzenie Bogu, który mówi w  swoim objawieniu 

do człowieka. Jest to osobowe spotkanie człowieka 

z Chrystusem, z osobowym Słowem, które oddało swe 

życie za nas. 

Zatem Bonawentura nie był chłodnym scholasty-

kiem, lecz pełnym pasji myślicielem, czyli zaangażo-

wanym teologiem. Chciał pokazać, co rozum znaczy 

dla wiary i co objawienie może dać rozumowi. Prak-

tycznie wyraża się to w ten sposób: Słowo Boże, czyli 

objawienie oznacza nie tylko oświecenie człowieka 

w odkryciu prawdy, lecz także porusza człowieka, czyli 

przemienia go. Tak łaska i światło niosą ze sobą ogień. 

Gdy więc teologia wyrasta z  miłości do treści wiary, 

to niesie ze sobą nie tylko poznanie, lecz także radość. 

Posługując się słowami Benedykta  XVI: wiara chce 

uzasadnić siebie, tj. chce się wyjaśnić innemu, a miłość 

poszukuje rozumienia, bo miłość pragnie wiedzy i dla-

tego poznanie jest wymogiem miłości.

Teraz możemy zrozumieć Bonawenturę, który wy-

powiedział tak piękne zdanie: „Ten, kto jest zakocha-

ny, śpiewa dla swojej ukochanej i układa dla niej pie-

śni. Jeśli kochasz Boga, będziesz dla Niego śpiewał, 

będziesz Go wychwalał i  ułożysz dla Niego pieśń” 

(Bonaventura, Opera omnia IX, 571 b). Niech to bę-

dzie pieśń naszego życia. Niechaj nasze życie będzie – 

w duchu tego uskrzydlającego postulatu – jedną wielką 

pieśnią na chwałę naszego Stwórcy. 

Tom zawiera ponadto inne studia Ratzingera nad 

Bonawenturą (część  B) oraz recenzje i  przedmowy 

(część C).

Ubóstwo kard. Gerharda 
Ludwiga Müllera

Wstęp do książki napisał papież Franciszek. Ozna-

cza to nie tylko aktualność samego tematu, który na-

znacza pontyfikat papieża z Argentyny, ale też sprawę 

teologii wyzwolenia, inaczej dziś rozumianej dzięki 

dialogowi ojca teologii wyzwolenia Gustava Gutiérre-

za i kard. Müllera. 

Papież Franciszek bierze za punkt wyjścia swojej 

nauki o  ubóstwie stan człowieka przed Bogiem. Jest 

nim przede wszystkim „bycie stworzeniem”.

Ks. dr Sławomir Śledziewski, sekretarz kard. Mül-

lera, prezentując na KUL to znaczące dzieło, któ-

re ukazało się już w  kilku najważniejszych językach, 

wyraził przekonanie, że autor książki opowiedział się 

za bezkompromisowym zaangażowaniem się przeciw-

ko ubóstwu i niesprawiedliwości, czyli za teologią wy-

zwolenia, zaznaczając, że obecny papież jako arcybi-

skup Buenos Aires wspierał argentyński nurt teologii 

wyzwolenia. Dlatego też ks. Śledziewski słusznie py-

tał: „Gdzie leży pierwotny impuls teologii wyzwole-

nia? Rozpowszechnione nieporozumienie widzi punkt 

wyjścia w katastrofalnej sytuacji materialnej i społecz-

nej większości społeczeństwa Trzeciego Świata. Gdyby 

jednak chrześcijanie zapytali, co mogliby jako wierzą-

cy czy teologowie zrobić przeciw wyzyskowi, głodo-

wi, braku prawa, braku środków medycznych, śmierci 

dzieci, braku możliwości kształcenia, mówiąc krótko, 

warunków niegodnych człowieka, można by było sko-

rzystać z klasycznej nauki społecznej Kościoła. Jest ona 

ofertą Kościoła wobec społeczeństw, aby mogły odna-

leźć się w zmienionym świecie, ale nie we właściwym 

sensie teologią. Teologia wyzwolenia chce być jednak 

teologią w  pełnym tego słowa znaczeniu”. Zapewne 

w  tym też duchu zdaniem ks.  Śledziewskiego mówi 

Gutiérrez, „[…] że teologia wyzwolenia wychodzi od 

stwierdzenia, że ubóstwo stanowi wyzwanie dla su-

mienia chrześcijan. Ubóstwo nigdy nie jest rzeczą do-

brą, ponieważ powoduje destrukcję osoby i społeczeń-

stwa. Dlatego zasadniczą sprawą dla teologii wyzwole-

nia jest opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Nie jest 

ona przejawem kontekstualnego, latynoamerykańskie-

go zakorzenienia teologii, nie przynależy wyłącznie 

do niej, gdyż pochodzi wprost z Biblii, należy więc do 

całego chrześcijaństwa”.

Wielki Kanclerz KUL 
abp Stanisław Budzik, 
kard. Gerhard Ludwig Müller 
i  Rektor KUL ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński

dr hab. Marzena 
Górecka, prof. KUL
prof. nadzw. 
w Katedrze Literatury 
Niemieckojęzycznej od 
Średniowiecza do XIX wieku

prodziekan Wydziału Nauk 
Humanistycznych

współredaktor Opera omnia

Rodzina, św. Bonawentura, 
ubóstwo i uniwersytet katolicki
Wywiad z kardynałem Gerhardem Ludwigiem Müllerem

19 października zakończył się nadzwyczajny Synod Biskupów 
o rodzinie. Jakie zadania stoją przed Kościołem wobec rodzi-
ny? 

Małżeństwo kobiety i  mężczyzny jest darem 

Stwórcy dla świata, dla ludzi; Jezus Chrystus, Syn 

Boży uczynił małżeństwo sakramentem, znakiem, 

odzwierciedleniem tej najgłębszej wspólnoty między 

Nim a Kościołem, i to jest przesłanie wspólnoty wia-

ry całego Kościoła. Z pewnością w dzisiejszym zme-

chanizowanym, pluralistycznym, zglobalizowanym 

świecie zmieniły się warunki życia, ale decydujące jest 

to, że Bóg dał człowiekowi małżeństwo mężczyzny 
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i kobiety, poszerzające się o rodzinę z dziećmi, i to sta-

nowi gwarancję dobrej, godnej człowieka przyszłości 

dla całego społeczeństwa, narodów, a w szczególności 

dla Kościoła. Kościół jest bowiem rodziną Bożą, która 

pochodzi – można powiedzieć – z małżeństwa między 

Chrystusem – Oblubieńcem a Kościołem – Oblubie-

nicą, rozrastającą się do rodziny dzieci Bożych. Bóg 

jest przecież naszym Ojcem, w  Chrystusie stał się 

naszym Bratem, a w Duchu Świętym – Przyjacielem. 

Dlatego też jesteśmy przyjaźnie nastawieni wobec na-

szych bliźnich, którzy są naszymi braćmi i siostrami. 

KUL wydaje szesnastotomowe dzieło Opera omnia Josepha 
Ratzingera. Jak Ksiądz Kardynał ocenia to naukowe przed-
sięwzięcie? 

Polska, ze  swoją ludnością, liczącą niemal 40 mi-

lionów, i z milionami Polaków żyjących w innych kra-

jach stanowi wielką społeczność językową, ma bogatą 

kulturę i katolicką tożsamość. Dlatego też oczywiście 

potrzebuje polskiego przekładu Opera omnia papie-

ża Benedykta XVI, który jest jednym z największych 

i najważniejszych teologów XX i XXI w., był prefek-

tem Kongregacji Nauki Wiary i ciągle jest pośród nas. 

Dlatego też jestem bardzo wdzięczny KUL za to, że 

jako wielki tradent kultury i nauki oraz wiary w Polsce 

podjął się tego przedsięwzięcia, by udostępnić dzieło 

Josepha Ratzingera w ojczystym języku – powiedzmy 

– 50 milionom Polaków. 

W  ramach dzisiejszej uroczystej prezentacji siódmego już tomu 
Opera omnia zostało także przedstawione polskie wydanie 
książki Jego Eminencji pt. Ubóstwo. Czy ubóstwo zdaniem 
Księdza Kardynała jest błogosławieństwem czy raczej pro-
blemem, który należy rozwiązać? Co Kościół może i powinien 
w tej sprawie uczynić? 

Ubóstwo nie jest dla chrześcijan romantycznym 

programem, realizującym nasze marzenia o  idyllicz-

nie prostych, pięknych warunkach życia w  przeszło-

ści, kiedy wszyscy ludzie byli szczęśliwi, choć mało 

posiadali. Nie jest też ono programem społecznym, 

rewolucyjnym, lecz kieruje wzrok na człowieka z  je-

go biedą materialną, ale też duchową i  intelektualną. 

To jest różnie rozmieszczone na świecie, ale wiemy, że 

Bóg w Jezusie Chrystusie przyjął naszą ludzką nędzę 

i nasz niedostatek, że stał się jednym z nas po to, by 

przekazać nam bogactwo Boga, dlatego też działamy 

w Caritas i w diakonii w celu przezwyciężenia mate-

rialnej biedy tam, gdzie ludzie nie mają dosyć żywno-

ści, gdzie nie mogą posłać dzieci do szkoły, albo gdzie 

nie ma medycznej opieki – wszystko to jest skierowane 

przeciwko godności człowieka. Bóg nie chce, by ludzie 

cierpieli w  ten sposób, 

dlatego mamy diako-

nię Kościoła, Caritas. 

Odnosi się to także do 

bardzo wielu ludzi, do 

tych wszystkich, którzy 

cierpią z  powodu bra-

ku sensu własnego ży-

cia, człowieka w  ogóle, 

a  także własnej osobi-

stej drogi. Bóg pomaga 

nam w tej duchowej biedzie i wychodzi nam naprze-

ciw ze  swoją miłością w  liturgii, w  przepowiadaniu 

Kościoła, w  posłudze pasterskiej, mówiąc każdemu 

człowiekowi, że jest obrazem Boga, że to z  twojego 

powodu Jezus oddał swoje życie na krzyżu, że nie 

żyjesz nadaremnie, lecz żyjesz z  miłości Boga. I  my 

jako chrześcijanie jesteśmy pośrednikami, świadkami 

tej wielkiej, niewyczerpanej miłości Boga do każde-

go z nas. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II za 4 lata będzie 
obchodził jubileusz stulecia istnienia. Jaka jest w  opinii 
Księdza Kardynała rola uniwersytetów katolickich dziś? Do 
czego zobowiązuje określenie „katolicki”? 

Naturalnie 100 lat to dla polskiej historii ważna 

data. Po 123 latach panowania trzech mocarstw Pol-

ska znowu odnalazła swoją tożsamość, swoje samosta-

nowienie i swoją godność. Godność człowieka odnosi 

się nie tylko do pojedynczej osoby ludzkiej, lecz także 

do rodziny i narodu, do tożsamości kulturowej, i z tym 

właśnie wiąże się powstanie Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego, wyrosłego z katolickiej historii i  toż-

samości Polski. Nauka jest dla chrześcijan wielkim 

wyzwaniem i  nauki przyrodnicze, społeczne, huma-

nistyczne, a  w  szczególności teologia mają ogromne 

znaczenie, ponieważ my, chrześcijanie, nie mamy wia-

ry nieracjonalnej, niekierującej się rozumem, lecz wiara 

i  rozum przynależą z  istoty do siebie, wiara, oddanie 

się Bogu, miłość do Boga są spełnieniem ludzkiego 

rozumu, i dlatego też nie czynimy nic irracjonalnego 

w naszej wierze, jak to często zarzucają nam nasi prze-

ciwnicy, lecz spełnienie, najwyższy stopień ludzkiego 

rozumu, który pochodzi od Boga, to spotkanie z Lo-

gosem, z  rozumem Boga. My sami w  świetle Boga, 

w Jego rozumie rozpoznajemy, jak cudowne jest Boże 

stworzenie, jak Bóg jest dla nas ludzi hojny i łaskawy, 

że dla każdego z nas zostały przez Boga wypowiedzia-

ne i  darowane pozytywny cel, pozytywne spełnienie 

i dlatego też nie chcemy wycofać się jako przygarbieni 

starcy, którzy jakoś tam w  cichości pielęgnują swoje 

religijne uczucia, bo Kościół ma misję współtworze-

nia świata, a nauka w katolickiej wierze i w katolickim 

duchu jest ogromnym ubogaceniem dla Polski. Jej hi-

storyczny kształt oraz rzeczywistość, a tym samym ca-

ły Kościół katolicki, stanowiący ważną i uznaną część 

katolickiej Polski, należą do większej całości. 

Co Ksiądz Kardynał chciałby na zakończenie powiedzieć naszym 
studentom i pracownikom? 

Będąc w Polsce, w Lublinie, nie można chyba po-

wiedzieć lepiej, aniżeli przytaczając słowa Jana Paw-

ła II, największego syna Polski. W najnowszej historii 

zawsze bardzo pozytywnie mówił on do młodych lu-

dzi, by odważnie szli w  przyszłość; każde pokolenie 

musi w  swoim czasie przyjąć wyzwania i  przyczynić 

się istotnie do tworzenia całości .

Cieszcie się, że jesteście młodzi, przyjmijcie wasze 

talenty i  dary, rozwijajcie je i  wnieście w  ten sposób 

istotny wkład do Kościoła i  naszego społeczeństwa, 

szczególnie w  tym roku miejcie odwagę do wyboru 

małżeństwa, rodziny i dzieci. Młodzież jest przyszło-

ścią, bo dla nas Bóg jest przyszłością. 
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1 X 2014 r. powstał Wydział Zamiejscowy Prawa 
i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Co w Stalowej?
W ostatnim czasie bardzo dużo się działo na wy-

działach zamiejscowych w Stalowej Woli. Na-

leży to zresztą uściślić, gdyż 1 X 2014 r. dotychczasowy 

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie i Wy-

dział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce zosta-

ły połączone w Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk 

o Społeczeństwie. Skoro nowy wydział, to i nowy dzie-

kan – został nim wybrany w dniu 19 X 2014 r. niżej 

podpisany. W  skład połączonego wydziału wchodzą 

3 instytuty: Pedagogiki, Prawa i  Ekonomii, Inżynie-

rii Środowiska. Prowadzone są następujące kierunki 

studiów: jednolite studia prawnicze, studia z ekonomii 

II  stopnia, studia z  pedagogiki I  i  II stopnia, studia 

z pracy socjalnej I stopnia, z socjologii II stopnia, z in-

żynierii środowiska I stopnia, z inżynierii materiałowej 

I  stopnia. Te ostatnie od początku aktualnego roku 

akademickiego. W połowie bieżącego roku akademic-

kiego zostaną otworzone studia II stopnia z inżynierii 

środowiska. Właśnie dwa ostatnie rodzaje studiów by-

ły starannie przygotowywane w ciągu ostatniego roku 

i w początkach lipca uzyskaliśmy odpowiednie pozwo-

lenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Żeby jednak otworzyć inżynierię materiałową, na-
leżało stworzyć odpowiednią bazę w postaci budynku, 
sprzętu i wyposażenia. Tym zajęło się miasto Stalowa 
Wola, które w porozumieniu z Katolickim Uniwersy-
tetem Lubelskim Jana Pawła II prowadziło tę inwe-
stycję. Dnia 19 IX 2014 r. w obecności prezydenta 
Stalowej Woli Andrzeja Szlęzaka i Rektora KUL ks. 
prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego nastąpiło uro-
czyste przekazanie budynku do użytku KUL. Tego 
samego dnia został zainaugurowany rok akademicki 
2014/2015 w nowym, bardzo pięknym, dobrze wypo-
sażonym gmachu, gdzie są liczne laboratoria chemicz-
ne, fizyczne i z zakresu inżynierii materiałowej. Co 
więcej, równolegle trwało wyposażanie laboratoriów 
w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli. Te 
laboratoria są nowoczesne na skalę światową, znajdu-
ją się w nich liczne aparaty, np. przemysłowy tomo-
graf komputerowy, dyfraktometr rentgenowski, elek-
tronowy mikroskop skaningowy z przystawką EDS do 
analizy pierwiastków, mikroskop ramanowski, spek-
trometr fotoelektronów i wiele innych. KUL będzie 
korzystał z tych sprzętów, uzupełniając w ten spo-
sób własne wyposażenie. Tak więc obie inżynierie na 
KUL w Stalowej stają się bardzo dobrze wyposażone, 
a teraz trzeba dopilnować, aby został dokończony bu-
dynek inżynierii środowiska. 

Tuż przed inauguracją roku akademickiego odby-
ło się poświęcenie budynku inżynierii materiałowej 
przez wielkiego przyjaciela stalowowolskiego KUL 
bpa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza, w obec-
ności prorektor dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrow-
skiej, prof. KUL, władz, pracowników i studentów 
wydziału. 

Po poświęceniu nastąpiła uroczystość inaugura-
cyjna. Powitaliśmy prawie 400 nowych studentów, 
nie mniej niż w zeszłym roku, co nas bardzo cieszy, 
gdyż przerwaliśmy tendencję spadkową, wynikają-
cą głównie z przyczyn demograficznych. Cieszy, ale 
nie satysfakcjonuje w pełni, gdyż ośrodek stalowo-
wolski mógłby przyjąć znacznie więcej studentów. 
W tej chwili jest ich ok. 1200, ale może ich być dużo 
więcej. Na studentów czekają 4 budynki dydaktyczne 
i 2 socjalne – akademiki. Razem tworzą one zwar-
ty kampus. Być może, w związku z toczącymi się 
obecnie rozmowami między władzami miasta a KUL, 
będzie możliwe przejęcie też jednego piętra w Biblio-
tece Międzyuczelnianej, dysponującej jednym z kil-
ku tylko tak nowoczesnych budynków bibliotecznych 
w Polsce. 

Wydział KUL w Stalowej Woli stara się dołączyć 
do najlepszych wydziałów Uczelni, rozwinąć kierun-
ki studiów, jakich na naszym Uniwersytecie jeszcze 
nie ma, ale też odegrać dużą rolę intelektualną w spo-
łeczności tej części Podkarpacia. I to się udaje. W tym 
roku odnotowano znaczną liczbę habilitacji. Jesteśmy 
w przededniu powołania Konwentu Przemysłowców 
przy Rektorze KUL. Kończą się także nasze inwesty-
cje, które pozwolą na realizację wielu szeroko zakro-
jonych, specjalistycznych prac badawczych czy zajęć 
ze studentami. X Krajowe Sympozjum Użytkowni-
ków Promieniowania Synchrotronowego we wrześniu 
2013 r. było wielkim sukcesem organizatorów, potem 
na obydwu jeszcze wówczas wydziałach zorganizo-
wano kilka innych konferencji, pracownicy i studenci 
z dużym zaangażowaniem uczestniczą w corocznych 
festiwalach nauki, także w piknikach industrialnych. 
A od strony kulturalnej – Chór Akademicki KUL 
uświetnił w tym roku inaugurację roku akademickie-
go i dał koncert w Miejskim Domu Kultury.

O aktualnych i planowanych wydarzeniach na Wy-
dziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
piszemy na naszej stronie internetowej, na którą za-
praszamy wszystkich zainteresowanych dorobkiem 
i ofertą naszego wydziału.

prof. dr hab. Andrzej 
Kuczumow
dziekan Wydziału 
Zamiejscowego Prawa 
i Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli

Rektor KUL i prezydent Stalowej 
Woli po podpisaniu umowy 
o przekazaniu przez miasto 
budynku inżynierii materiałowej 
w użytkowanie KUL
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17 X 2014 r. - obchody 25-lecia Instytutu Filologii Słowiańskiej

Święto slawistyki
W bieżącym roku Instytut Filologii Słowiańskiej 

KUL obchodzi 25-lecie swojego istnienia.  Jego 

początki sięgają roku akademickiego 1989/1990, kie-

dy to powołano do życia Katedrę Filologii Słowiań-

skiej. Utworzenie jej było możliwe dzięki wysiłkom 

prof. dra hab. Ryszarda Łużnego, z którego inicjatywy 

w 1981  r. powstał Międzywydziałowy Zakład Badań 

nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską. W wyniku re-

organizacji struktury Uczelni w  1993  r. Katedra zo-

stała przekształcona w  Sekcję Filologii Słowiańskiej, 

a ta z kolei w Instytut Filologii Słowiańskiej. Na prze-

strzeni 25  lat w  Instytucie zatrudnionych było wielu 

pracowników z innych ośrodków akademickich w Pol-

sce i na Ukrainie, wspierających go swoim doświadcze-

niem naukowym i dydaktycznym. Do szczególnie za-

służonych dla rozwoju naszego Instytutu należą: prof. 

dr hab. Ryszard Łużny (UJ), prof. dr hab. Aleksan-

der Barszczewski (UW), prof. dr hab. Stefan Kozak 

(UW), prof. dr hab. Michał Łesiów (UMCS), prof. 

dr hab. Maria Cymborska-Leboda (UMCS), prof. dr 

hab. Witold Kowalczyk (UMCS), prof. dr hab. Michał 

Sajewicz (UMCS) oraz prof. dr hab. Dmytro Buczko 

(Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W Hna-

tiuka w  Tarnopolu, Ukraina). Obecnie w  Instytucie 

zatrudnionych jest 18 pracowników (6 samodzielnych, 

w tym 2 profesorów  tytularnych, 11 doktorów, 1 star-

szy wykładowca) i 9 doktorantów. Strukturę organiza-

cyjną tworzą 4 katedry: Języków Słowiańskich, Litera-

tury Rosyjskiej, Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej, 

Kultury Bizantyńsko-Słowiańskiej. 

Instytut Filologii Słowiańskiej może poszczycić 

się licznymi osiągnięciami na polu naukowo-badaw-

czym, np. publikacjami, na które składają się m.in. 2 

monografie profesorskie, 3 habilitacyjne i kilkanaście 

doktorskich. Instytut był organizatorem wielu konfe-

rencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynaro-

dowym. Tematyka zainteresowań badawczych pracow-

ników jest cyklicznie prezentowana na łamach czaso-

pisma naukowego „Roczniki Humanistyczne”. Seria: 

Słowianoznawstwo.

W ciągu 25 lat swojego istnienia Instytut jako jed-

nostka naukowo-dydaktyczna o profilu filologicznym 

realizuje proces dydaktyczny oparty na przesłankach 

kształcenia filologicznego. Studenci podejmujący stu-

dia na kierunku filologia słowiańska mają do wyboru 

2 specjalności językowe: rosyjską lub ukraińską z  ję-

zykiem rosyjskim.  Jednocześnie, wychodząc naprze-

ciw potrzebom społeczno-ekonomicznym, sukcesyw-

nie włączamy do programów studiów nowe specjali-

zacje, umożliwiające studentom dostosowanie się do 

aktualnych wymogów rynku pracy. W chwili obecnej 

w programie studiów I  stopnia oferujemy 3 specjali-

zacje: język rosyjski komunikacji biznesowej, komu-

nikację medialną w  polsko-ukraińskiej pracy dzien-

nikarskiej oraz specjalizację pedagogiczną. W  ofercie 

studiów II stopnia znajduje się specjalizacja tłumacze-

niowa. Instytut zaangażowany jest w realizację projek-

tu „Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na 

potrzeby rynku pracy”, współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego.

Uroczyste obchody 25-lecia Instytutu miały miej-

sce 17  X 2014  r. Jubileusz  był okazją do spotka-

nia obecnych i byłych pracowników, którzy przez lata, 

a w szczególności  na początku jego istnienia, aktywnie 

wspierali go na polu dydaktycznym i naukowo-badaw-

czym. Obchody jubileuszu zapoczątkowała Msza św. 

w  kościele akademickim. Po uroczystościach kościel-

nych odbyła się krótka sesja plenarna pt.  „Slawistyka 

lubelska i polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju”, 

podczas której przypomniano okoliczności powstania 

Instytutu, wskazano na trudności towarzyszące pro-

cesowi formowania się naszej jednostki, jak również 

późniejsze osiągnięcia na polu naukowym, organiza-

cyjnym i  dydaktycznym. Kolejnym punktem progra-

mu obchodów był panel dyskusyjny z udziałem zapro-

szonych gości – dyrektorów ośrodków slawistycznych 

w  Polsce. Ta forma spotkania była doskonałą okazją 

do wymiany doświadczeń, głównie w  pracy dydak-

tyczno-organizacyjnej, oraz konstruktywnej dyskusji 

o problemach, z którymi borykają się obecnie ośrod-

ki slawistyczne w Polsce. Dyskusjom merytorycznym 

towarzyszyły wydarzenia kulturalne – wystawa ikon 

autorstwa absolwentki Akademii Sztuk Pięknych 

we  Lwowie Katarzyny Bieniasz oraz program arty-

styczny  w wykonaniu studentów filologii słowiańskiej 

KUL. Jubileusz 25-lecia Instytutu był również oka-

zją do przygotowania tomu jubileuszowego W  świe-

cie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad 

literaturą, kulturą i  językiem Słowian Wschodnich oraz 

prezentacji multimedialnej, ilustrującej osiągnięcia In-

stytutu na przestrzeni 25 lat jego istnienia. Do jej 

obejrzenia zapraszamy na stronę internetową naszego 

Instytutu www.kul.pl/instytut-filologii-slowianskiej.

dr hab. Maria 
Mocarz-Kleindienst

kierownik Katedry 
Języków Słowiańskich 

dyrektor Instytutu 
Filologii Słowiańskiej

W obchodach jubileuszowych 
uczestniczyli m.in. (od lewej) dr 
hab. Maria Mocarz-Kleindienst 

- dyrektor IFS od 2012 r., prof. 
dr hab. Witold Kołbuk - dyrektor 

w latach 2007-2012 i prof. dr 
hab. Anna Woźniak - dyrektor 

w latach 1994-2007
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W  dniach 22-24  IX 2014  r. w  Prymasowskim 

Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieź-

nie odbyło się 37. doroczne spotkanie członków Sek-

cji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej 

Konferencji Episkopatu Polski, połączone z  sympo-

zjum naukowym „Antropologia duchowa ojców Ko-

ścioła”. Ideą przewodnią zaprezentowanych referatów 

było wykazanie, że patrystyczna refleksja o człowieku 

miała zawsze na celu korzyść duchową i  odniesienie 

teologiczne, nawet jeżeli odwoływała się do wypra-

cowanych w  innym kontekście starożytnych greckich 

pojęć antropologicznych z terminem „dusza” na czele. 

Materiały z sympozjum zostaną tradycyjnie opubliko-

wane w jednym z tomów półrocznika patrystycznego 

„Vox Patrum”.

Podczas spotkania w  Gnieźnie członkowie Sekcji 

uczcili osobę znanego polskiego augustynisty ks. prof. 

dra hab. Augustyna Eckmanna, długoletniego kierow-

nika Katedry Literatury Wczesnochrześcijańskiej, by-

łego prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych 

KUL oraz prezesa Towarzystwa Naukowego KUL. 

Okazją była rocznica 70-lecia życia i  35-lecia pracy 

naukowej. Podczas uroczystości, którą zaszczycił swo-

ją obecnością prymas Polski abp dr Wojciech Polak, 
laudację w  języku łacińskim wygłosił uczeń Jubila-

ta ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL, a  życzenia 

w  imieniu polskich patrologów złożył prezes Sekcji 

Patrystycznej i  organizator sympozjum ks. prof. dr 

hab. Mariusz Szram z  Katedry Patrologii Greckiej 

i  Łacińskiej. Jubilatowi wręczono księgę jubileuszo-

wą, czyli specjalny tom „Vox Patrum”, przygotowany 

przez polskich patrologów pod kierunkiem redaktora 

naczelnego periodyku ks. dra hab. Piotra Szczura, prof. 

KUL, kierownika Katedry Historii Kościoła w Staro-

żytności i Średniowieczu. Publikacja liczy ponad 600 

stron, zawiera 28 artykułów o tematyce patrystycznej 

oraz 3 przekłady pism Grzegorza z Nyssy, Hieronima 

i Pseudo-Augustyna. 

Historia Sekcji Patrystycznej od początku swego 

istnienia łączy się ze środowiskiem naukowym KUL. 

Powstała ona w  1977  r. z  inicjatywy ks. dra Emila 

Stanuli, kierownika Katedry Patrologii ATK, i  prof. 

Leokadii Małunowiczówny, kierownika Międzywy-

działowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześci-

jańskim KUL. Była to realizacja postulatu utworzenia 

samodzielnej jednostki skupiającej specjalistów w za-

kresie literatury i  teologii wczesnochrześcijańskiej, 

zgłoszonego przez ks. dra hab. Wacława Hryniewi-

cza podczas Kongresu Teologów Polskich w  Krako-

wie w 1976 r. i popartego przez kard. Karola Wojtyłę. 

W skład pierwszego zarządu Sekcji (1977-1983) we-

szli: ks. dr Stanisław Longosz, późniejszy wieloletni 

redaktor naczelny „Vox Patrum” – prezes, ks. dr Ma-

rek Starowieyski – wiceprezes, ks. dr Emil Stanula 

– sekretarz, ks. dr Wincenty Myszor – skarbnik. Do 

zarządu powołano ponadto prof. Leokadię Małuno-

wiczównę oraz reprezentanta archeologów chrześci-

jańskich – doc. dr hab. Barbarę Filarską. Urząd preze-

sa Sekcji sprawowali wielokrotnie patrolodzy z KUL: 

ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski (1990-1996), 

ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (1996-2001), ks. prof. dr 

hab. Mariusz Szram (od 2007 r.). Sekcja Patrystyczna 

liczy obecnie ponad 120 członków, co wskazuje na dy-

namiczny rozwój wyspecjalizowanej kadry naukowo-

-dydaktycznej zajmującej się starożytnością chrześci-

jańską w ciągu ostatnich 30 lat.

Następne sympozjum naukowe połączone ze zjaz-

dem członków Sekcji Patrystycznej odbędzie się 

w Częstochowie w dniach 21-23 IX 2015 r. na temat: 

„Kobieta w historii zbawienia według ojców Kościoła”. 

Podczas spotkania księgą jubileuszową, czyli kolej-

nym specjalnym tomem „Vox Patrum”, zostanie uho-

norowany znany patrolog ks. prof. dr hab. Franciszek 

Drączkowski, wieloletni kierownik Katedry Patrologii 

Greckiej na Wydziale Teologii KUL.

Ogólnopolski zjazd patrologów Gnieźnie 

Patrystyczna refleksja 
o człowieku 

Prymas Polski abp Wojciech 
Polak z uczestnikami 
gnieźnieńskiego zjazdu (fot. 
s. Marta Ziółkowska USJK)

ks. prof. dr hab. 
Mariusz Szram
profesor zw. w Katedrze 
Patrologii Greckiej 
i Łacińskiej
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W dniach 20-26 IX 2014 r. już po raz jedenasty 

odbył się Lubelski Festiwal Nauki. W tym ro-

ku przebiegł on pod hasłem „Nauka bez barier”. Ko-

ordynatorem wydarzenia była Politechnika Lubelska. 

W ramach tej edycji festiwalu odbyło się prawie 1300 

różnych projektów.

Jak co roku festiwal rozpoczął się Piknikiem Na-

ukowym, który odbył się na nowo otwartym stadio-

nie miejskim Arena. W  jego programie znalazło się 

łącznie ponad 70 projektów. Prezentacje przygoto-

wane przez pracowników, doktorantów i  studentów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

miały charakter wielokulturowy. Na scenie zabrzmiała 

muzyka słowiańska, muzyka azjatycka wykonana na 

cymbałach perskich, odbył się pokaz tańca flamenco 

oraz koncert piosenki hiszpańskiej. Wśród najmłod-

szej publiczności zainteresowaniem cieszył się występ 

psychologa-iluzjonisty. Odwiedzający stoisko promo-

cyjne KUL mogli poznać obrzędy i zwyczaje związane 

z  kulturą żydowską i  chińską, obejrzeć pokaz mody 

orientalnej, wziąć udział w  grach i  zabawach rucho-

wych oraz konkursie na największą bańkę mydlaną.

Nasz Uniwersytet kolejny już raz był liderem pod 

względem liczby przygotowanych projektów. W trak-

cie trwania tygodnia festiwalowego pracownicy, dok-

toranci i studenci KUL zaprezentowali łącznie ponad 

460 projektów, które przeprowadzili w  630 edycjach 

w  Lublinie, Stalowej Woli, Tomaszowie Lubelskim 

oraz Chełmie. Organizatorzy LFN zaprosili uczestni-

ków festiwalu do odwiedzenia Uniwersytetu, ale także 

wyszli z  projektami do szkół wszystkich poziomów 

kształcenia, szkół specjalnych i  świetlic środowisko-

wych, prezentując je z prawdziwą pasją naukową.

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki najmłod-

si i  najstarsi uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję, 

aby zasmakować wykładów uniwersyteckich, spotkać 

się „oko w oko” z pracownikami naukowymi i pody-

skutować na interesujące tematy, przeprowadzić eks-

perymentalne doświadczenia w  nowoczesnych labo-

ratoriach badawczych, uczestniczyć w  interesujących 

warsztatach i  spotkaniach pokazowych, obejrzeć cie-

kawe wystawy. 

Po zakończeniu festiwalu nastąpił czas podsumo-

wań. 5 XI 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie wy-

różnień pracownikom i studentom KUL za najlepsze 

projekty XI Lubelskiego Festiwalu Nauki. Festiwa-

lowe Oskary z  rąk prorektor dr hab. Urszuli Paproc-

kiej-Piotrowskiej, prof. KUL, przewodniczącej Komi-

tetu Organizacyjnego LFN na KUL, odebrali: Anna 

Dutkowska, doktorantka w Instytucie Filozofii Przy-

rody i Nauk Przyrodniczych, za najlepszy projekt na 

Pikniku Naukowym „Potyczki logiczne. Zmierz się 

z  Człowiekiem-Zagadką”; dr Agata Łuka, Instytut 

Filologii Klasycznej, za najlepszy projekt z  najwięk-

szą liczbą odwiedzających „Matematyka, łacina, gre-

ka, medycyna – pomieszanie z poplątaniem czy nauka 

bez barier”; Dominika Ziółkowska, doktorantka w In-

stytucie Psychologii, za najlepszy projekt studencki 

„Gimnazjaliści i asertywne wyrażanie złości”. Spotka-

nie było także okazją do wyrażenia słów podziękowa-

nia za zaangażowanie w przygotowanie tegorocznego 

Lubelskiego Festiwalu Nauki koordynatorom wydzia-

łowym: ks. drowi hab. Jackowi Goleniowi (WT, 28 

projektów), drowi Lechowi Buczkowi (WPPKiA, 7), 

drowi hab. Zbigniewowi Wróblewskiemu, prof. KUL 

(WF, 45), dr Katarzynie Kołakowskiej (WNH, 46), 

dr hab. Elżbiecie Rydz (WNS, 97), drowi Armeno-

wi Grigoryanowi (WMIiAK, 32), dr Ewie Sajnadze 

(WBiNoŚ, 20), dr Annie Komadowskiej (WZNPiE 

w Tomaszowie Lubelskim, 18), drowi Pawłowi Wit-

kowi (WZNoS w Stalowej Woli, 115), drowi Pawłowi 

Buconiowi (WZPiNoG w  Stalowej Woli, 27), He-

lenie Błazińskiej (SPNJO, 19), Barbarze Zezuli (BU 

KUL, 16) i Annie Kowalczyk (jednostki administra-

cyjne, 6).

Podsumowując, Lubelski Festiwal Nauki jest nie-

zwykle wartościową inicjatywą, którą należy propago-

wać w całym społeczeństwie. Jest bowiem okazją, aby 

każdy mógł odkryć, że nauka może być fascynującą 

dziedziną życia.

Zajęcia pt. „Metody destylacji” 
prowadził dr Marek Florek 

z Katedry Chemii

XI Lubelski Festiwal Nauki

Nauka fascynującą 
dziedziną życia

Iwona Pachcińska 
Dział Promocji 

i Kontaktów Społecznych

koordynator 
XI Lubelskiego Festiwalu 

Nauki na KUL 

Warsztaty „Stań przed kamerą” pod kierunkiem Anny Swędy i Łukasza 
Kaczmarka z TV KUL
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W dniu 15 IX 2014 r. na Pázmány Péter Katolikus Egy-

etem w Budapeszcie odbyła się uroczystość wręczenia 

dyplomu doktora honoris causa abpowi prof. dr hab. An-

drzejowi Dziędze, metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu 

i  wieloletniemu pracownikowi naukowemu KUL. Tytuł ten 

został mu przyznany za bogatą działalność na rzecz ducho-

wej, kulturowej i naukowej integracji narodów Europy Środ-

kowo-Wschodniej. Po laudacji, wygłoszonej przez ks. dra Ku-

minetza Gézę, dziekana wydziału teologicznego, dyplom wrę-

czył kard. Péter Erdő, prymas Węgier.

Arcybiskup Andrzej Dzięga mówił m.in. o  ogromnym 

znaczeniu duchowości chrześcijańskiej w  dziejach Europy 

i  o  specyfice Europy Środkowej, która korzystając z  dzie-

dzictwa wschodniej i zachodniej Europy, ukształtowała wła-

sną duchowość. „Jestem przekonany – powiedział – że jest to 

owoc bardzo szczególnego, społecznego, wręcz wspólnotowe-

go rozpoznania i przyjęcia zasad Ewangelii, które przynieśli 

na nasze ziemie Cyryl i Metody. W tym społecznym odczyta-

niu Ewangelii król jest równy słudze, a głos biedaka jest rów-

ny głosowi króla. Każdy człowiek jest uszanowany w jego pra-

wach jako osoba, ale także każda rodzina jest ochroniona jako 

wspólnota. Z  tego też rodzi się wspólnota poszczególnych 

narodów oraz wspólnota międzynarodowa. [...] Dzisiaj takie 

myślenie określane jest terminem personalizm chrześcijań-

ski”. Zauważył jednak, że nauczanie Jana Pawła II o Europie 

jako wspólnocie narodów nie jest realizowane, bo zapomniano 

w niej o duchowych fundamentach i obecnie przypomina ona 

raczej międzynarodową instytucję organizowaną przez urzęd-

ników. Arcybiskup wskazał też na Jezusa Chrystusa oraz Jego 

Ewangelię jako źródło nowej siły duchowej we  wszystkich 

dziedzinach życia.

Doktorat honoris causa uniwersytetu w Budapeszcie

Tą najwyższą godnością akademicką Uniwersytet Opolski 

uhonorował dwóch księży profesorów teologii z  KUL 

– Wacława Hryniewicza  OMI i  Celestyna Stanisława Na-

piórkowskiego OFMConv. Uroczystość wręczenia dyplomów 

miała miejsce 30 X 2014 r. w Auli Błękitnej Collegium Ma-

ius  UO. W  uzasadnieniu przyznania tego najzaszczytniej-

szego tytułu akademickiego podkreślono, że obydwaj pro-

fesorowie są autorytetami i  wybitnymi teologami, ogromnie 

zasłużonymi dla idei pojednania, tolerancji, dialogu ekume-

nicznego na forum światowym oraz budowania pomostów 

między Kościołami. 

Laudację na cześć ks. prof. Wacława Hryniewicza wygło-

sił ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, dyrektor Instytutu Ekume-

nizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego UO, 

który wskazał na jego wieloletnie badania nad chrześcijańską 

teologią paschalną, teologią nadziei, uniwersalizmem zbawie-

nia, teologią staroruską i różnymi zagadnieniami ekumenicz-

nymi. Wielki Kanclerz UO bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. 

UO, laudator doktoratu o.  prof. Stanisława C.  Napiórkow-

skiego, przypomniał o nagrodzie Pro Ancilla Domini, przy-

znanej mu przez Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału 

Teologicznego Marianum, o jego imponującym dorobku na-

ukowym oraz codziennym świadectwie życia. 

Ks. prof. W. Hryniewicz w  wykładzie doktorskim omó-

wił zagadnienie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, zaś 

o.  prof. C.S. Napiórkowski przedstawił sylwetki swoich 25 

doktorantów zajmujących się tematykę ekumeniczną.

O. prof. Stanisław 
Celestyn 
Napiórkowski 
odbiera dyplom 
z rąk rektora UO 
prof. dr hab. 
Stanisława 
Sławomira Niciei 
(fot. Hanna 
Honisz, Biuro 
Prasowe Diecezji 
Opolskiej)

Doktoraty honoris causa UO

Rektor UO  wręcza dyplom ks. prof. drowi hab. Wacławowi Hryniewiczowi; za nimi 
(od lewej): ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – dziekan Wydziału Teologicznego UO, 
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła i bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. KUL 
(fot. Hanna Honisz, Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej)

Dyplom doktora honoris causa uniwersytetu 
w Budapeszcie wręcza prymas Węgier kard. 
Péter Erdő (fot. ze zbiorów Kurii Metropolitalnej 
Szczecińsko-Kamieńskiej)
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Nominacja profesorska

Postanowieniem z dnia 27 VII 2014 r. Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej nadał dr  hab. Annie Bondaruk 

tytuł profesora nauk humanistycznych. Uroczyste wręczenie 

nominacji odbyło się w Pałacu Prezydenckim 8 X 2014 r. 

Anna Bondaruk w  1993  r. ukończyła filologię angiel-

ską na KUL (pracę magisterską napisała pod kierunkiem 

dra hab. Bogusława Marka, prof. KUL). W tym samym ro-

ku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze 

Współczesnego Języka Angielskiego. W  1997  r. obroniła 

pracę doktorską pt. Comparison in English and Polish Adjec-

tives: A Syntactic Study, napisaną pod kierunkiem prof. Ada-

ma Pasickiego. W 2004 r. na podstawie rozprawy pt. PRO 

and Control in English, Irish and Polish – A Minimalist Ana-

lysis uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk huma-

nistycznych w dziedzinie językoznawstwa ogólnego. 

Od 2007 r. jest kierownikiem Katedry Językoznawstwa 

Teoretycznego, a  od roku 2008 zajmuje stanowisko pro-

fesora nadzwyczajnego KUL. Jej zainteresowania nauko-

we obejmują językoznawstwo teoretyczne i  porównawcze, 

koncentrując się wokół składni języka angielskiego, języków 

słowiańskich (głównie języka polskiego) oraz języków cel-

tyckich (szczególnie irlandzkiego). Jest autorką trzech ksią-

żek oraz współredaktorem trzech kolejnych. Napisała po-

nad 40 artykułów, z których wiele ukazało się w renomowa-

nych wydawnictwach i znanych czasopismach. Wypromo-

wała 3 doktorów, 37 magistrów i 82 licencjatów. W 2006 r. 

otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnia-

jącą się rozprawę habilitacyjną. 

Prof. Bondaruk recenzowała artykuły dla czasopism: 

„Syntax”, „Folia Linguistica”, „Journal of Linguistics”, „Po-

znań Studies in Contemporary Linguistics”, „Roczniki Hu-

manistyczne” KUL oraz „Studies in Polish Linguistics”. 

Jest członkiem Rady Naukowej czasopism „Anglica Wroc-

laviensia” i  „Questions and Answers in Linguistics” oraz 

serii wydawniczej Studies in Linguistics and Methodology 

KUL. 

Od roku 2006 jest też zatrudniona w Centrum Kształ-

cenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Na-

uczycieli Języka Angielskiego. 

Profesorowie 
w gremiach 
naukowych
Prof. dr hab. Piotr Gutowski, kie-

rownik Katedry Historii Filozo-

fii Nowożytnej i Współczesnej, został 

powołany do Komitetu Polityki Na-

ukowej, będącego organem opinio-

dawczo-doradczym Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. To 13-oso-

bowe gremium składa się z przedstawicieli różnych jedno-

stek naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki 

i życia społeczno-gospodarczego. Profesor Gutowski będzie 

przedstawicielem nauk humanistycznych. Nominację ode-

brał 24 X 2014 r. z rąk podsekretarz 

stanu Darii Lipińskiej-Nałęcz. 

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, 

kierownik Katedry Teologii Bi-

blijnej i Proforystyki, dyrektor Insty-

tutu Nauk Biblijnych, został ponow-

nie mianowany przez papieża Fran-

ciszka członkiem Papieskiej Komisji 

Biblijnej, czuwającej nad rozwojem 

i  poprawnością badań naukowych 

nad Pismem Świętym. W tym 20-oso-

bowym gremium naukowców jest jedynym Polakiem.

Dziekan WZPiNoS 
w Stalowej Woli

Dnia 1  X 2014  r. dotychczasowy Wydział Zamiejsco-

wy Nauk o  Społeczeństwie i  Wydział Zamiejscowy 

Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli zostały po-

łączone w  Wydział Zamiejscowy Prawa i  Nauk o  Społe-

czeństwie. W  wyniku wyborów, przeprowadzonych 19  X 

2014  r., dziekanem nowego wydziału został prof. dr hab. 

Andrzej Kuczumow. 

W 1972 r. A. Kuczumow został magistrem chemii Uni-

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Na UMCS obronił 

też w 1980 r. pracę doktorską z chemii, a w 1996 uzyskał 

tytuł doktora habilitowanego z fizyki. W 2000 r. został pro-

fesorem KUL, a w 2010 profesorem zwyczajnym. W latach 

2000-2011 pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W  2011  r. zo-

stał dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska na Wy-

dziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej 

Woli. Rok później objął funkcję dziekana tego wydziału, 

a w 2014 r. funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego Pra-

wa i Nauk o Społeczeństwie. Jest też profesorem zwyczaj-

nym w  Katedrze Chemii Fizycznej i  Fizykochemicznych 

Podstaw Inżynierii Środowiska.

fot. Wojciech Olkuśnik  Biuro Prasowe Kancelaria Prezydenta RP
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Pełnomocnicy 
Rektora KUL

Rektor KUL powołał Pawła Potakowskiego, specja-

listę w  Sekcji Funduszy Strukturalnych w  Dziale 

Obsługi Badań i  Rozwoju Uniwersytetu, na stanowi-

sko pełnomocnika ds. komercjalizacji badań naukowych 

i prac rozwojowych, oraz dra hab. Roberta Szweda, ad-

iunkta w  Katedrze Kultury Medialnej, na stanowisko 

pełnomocnika ds. Centrum Transferu Wiedzy. 

Nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

W roku 2014 zostało przyznanych 35 538 360 zł na 

stypendia naukowe dla młodych wybitnych na-

ukowców prowadzących wysokiej jakości badania i ma-

jących imponujący dorobek naukowy w skali międzyna-

rodowej. W konkursie rozpatrzono 717 wniosków i na 

tej podstawie wyłoniono 202 laureatów. Każdy z  nich 

będzie otrzymywał miesięcznie 4940 zł przez okres do 

trzech lat.

Wśród stypendystów znalazły się dwie osoby z  na-

szej Uczelni.

Dr Barbara Niebelska-Rajca jest zatrudniona na sta-

nowisku adiunkta w Katedrze Historii Literatury Staro-

polskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują estetykę, 

poetykę, teorię i  krytykę literacką renesansu i  baroku, 

a także tradycję klasyczną w kulturze europejskiej.

Dr Aneta Przepiórka jest adiunktem w  Katedrze 

Psychologii Emocji i  Motywacji. Jej zainteresowania 

naukowe to psychologia temporalna, emocje (Schaden-

freude, zazdrość, agresja i  gniew u kierowców, lęk), za-

chowania celowe w przedsiębiorczości, psychologia In-

ternetu, psychologia społeczna – postawy wobec osób 

jąkających się.

Nagroda Teofrasta

Nagroda, ustanowiona i przyznawana przez redakcję 

magazynu psychologicznego „Charaktery”, objęta 

patronatem przez Polską Akademię Nauk, przyznawana 

jest w dwóch kategoriach – książka naukowa i książka 

popularnonaukowa. W  tym roku Konsylium Dokto-

rów i  Doktorów Habilitowanych spośród 53 książek 

zgłoszonych przez wydawnictwa i uczelnie nominowało 

sześć. W  kategorii książki naukowej jednym z  dwóch 

laureatów został dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL, kie-

rownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej, dyrektor 

Instytutu Psychologii. Jego książka Imagia. W kierunku 

neurokognitywnej teorii obrazu „[…] jest arcyciekawym 

przewodnikiem po rozmaitych sztuczkach, jakie stosuje 

mózg w procesie widzenia, zaś pokazane dzieła malar-

stwa są precyzyjnymi modelami naukowymi, które po-

wstały w wyniku genialnych intuicji wielkich artystów” 

(z recenzji dra hab. Dobrosława Bagińskiego). Uroczy-

stość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się 

16 X 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. 

Nagrody dla 
absolwentów KUL

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę 

doktorską Epistemiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba 

teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki została 

przyznana absolwentowi Wydziału Filozofii KUL ks. drowi Mi-

łoszowi Hołdzie. Promotorem rozprawy, która prezentuje analizę 

pięciu argumentów na rzecz teizmu, był dr hab. Jacek Wojtysiak 

prof. KUL, kierownik Katedry Teorii Poznania.

Wyróżnienie „Archiwum Emigracji” za pracę magisterską 

pt.  Sophie Postolska – próba monografii, napisaną pod kierunkiem 

dr hab. Doroty Kudelskiej, prof. KUL, w Katedrze Historii Sztu-

ki Starożytnej i  Wczesnochrześcijańskiej, otrzymała Agnieszka 

Chwiałkowska. Celem nagrody jest promocja badań naukowych 

nad zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodź-

stwa polskiego w  wieku XX. Konkurs został objęty patronatem 

Marszałka Senatu RP. Wręczenie tegorocznych nagród odbyło się 

1 X 2014 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekty KUL

Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na realizację nowych 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki – konkurs Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju nr 1/

POKL/4.1.1/2014. Uczelnia dostała fundusze na zorganizowanie 

w roku akademickim 2014/2015 praktyk, staży i szkoleń w zakre-

sie tzw. umiejętności miękkich. Projekt „LUK – Lubelski Uniwer-

sytet Kompetencji” dotyczy praktycznych elementów kształcenia 

studentów ostatniego roku na filologiach: angielskiej, germańskiej, 

niderlandzkiej i  polskiej dzięki współpracy z  pracodawcami, któ-

rzy m.in. zaoferują staże i praktyki 133 studentom KUL. Wartość 

dofinansowania tego projektu wynosi 733 044,60 zł. Drugi projekt 

„Energia kompetencji” zakłada zwiększenie potencjału zawodo-

wego absolwentów Wydziału Nauk Społecznych KUL poprzez 

wsparcie studentów ostatniego roku I  i  II stopnia studiów (500 

osób) w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży reali-

zowanych we współpracy z pracodawcami, warsztatów kompetencji 

analitycznych, przedsiębiorczości i interpersonalnych. Wartość do-

finansowania to 2 928 181,80 zł.

Projekt zgłoszony przez KUL w  konkursie „Promocja kształ-

cenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”, ogłoszo-

nym przez Ministerstwo Nauki, znalazł się wśród 11 najlepszych 

i  otrzymał dofinansowanie w  wysokości 100 000 zł na promocję 

rekrutacji zagranicznej. Projekt „KUL otwarty na globalne wyzwa-

nia” ma na celu zwiększenie rozpoznawalności KUL na między-

narodowym rynku edukacyjnym oraz wypracowanie skutecznych 

metod promocji wśród kandydatów na studia w  krajach położo-

nych na wschód od Polski (m.in. Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazach-

stan), Dalekiego Wschodu (m.in. Chiny, Tajwan, Korea Południo-

wa) oraz zachodniej Europy (m.in. Hiszpania, Portugalia), a także 

wśród Polonii w  krajach anglojęzycznych (USA, Kanada). Zada-

niem projektu jest wzrost internacjonalizacji Uczelni, zwłaszcza 

przez założenie serwisów internetowych w językach obcych, stwo-

rzenie bazy asystentów studentów zagranicznych, przeprowadzenie 

kampanii informacyjno-rekrutacyjnej, wizyty metodyczno-dydak-

tyczne, udział w międzynarodowych targach edukacyjnych. Przed-

sięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ra-

mach IV Priorytetu Działanie 4. 1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 
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Zaproponowana mi formuła krótkiej wypowiedzi 

skłania do skupienia się wyłącznie na zagadnie-

niach węzłowych. Zgodnie z przedstawioną mi suge-

stią ograniczę się do zagadnień prawnych związanych 

z prawem obowiązującym w Polsce, m.in. w celu uła-

twienia jego oceny i formułowania postulatów zmian. 

Na początku chciałbym zwrócić uwagę, że kwestia 

klauzuli (czy sprzeciwu) sumienia nie ogranicza się do 

medycyny. Do wypracowania tej koncepcji przyczyni-

ły się znacząco dyskusje na temat konfliktów sumienia 

poborowych, których przekonania nie pozwalały na 

służbę wojskową z bronią w ręku. Dzisiaj klauzula su-

mienia może znaleźć zastosowanie w bardzo różnych 

dziedzinach życia. O jej znaczeniu świadczy chociażby 

fakt, że jest o niej mowa w (niezbyt przecież obszer-

nym) tekście Karty praw podstawowych Unii Europej-

skiej. W  jej art.  10 ust.  2 uznaje się dziś generalnie 

ujmowane „prawo do odmowy działania sprzecznego 

z własnym sumieniem” (chociaż „zgodnie z ustawami 

krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa”). 

Prawo do sprzeciwu sumienia może być określo-

ne jako instytucja niesamoistna. Jest ono zakorzenio-

ne w wolności sumienia i religii/wyznania. Ta z kolei 

ma swoje uzasadnienie w przyrodzonej i niezbywalnej 

godności człowieka, która – zgodnie z  art.  30 Kon-

stytucji RP – jest źródłem wolności i praw człowieka 

i  obywatela. Podkreślam też, że zgodnie z  koncepcją 

przyjętą w  Polsce i  w  państwach demokratycznych 

in genere zadaniem władzy państwowej jest strzeże-

nie oraz wspieranie praw i wolności człowieka, a nie 

ich reglamentowanie czy – tym bardziej – znoszenie. 

Uwagi te dotyczą również wolności sumienia i religii, 

która – bezpośrednio lub pośrednio – jest gwaranto-

wana (a nie przyznawana) w kilku przepisach Konsty-

tucji RP. W tym miejscu wystarczy wspomnieć obszer-

ny art. 53, który w całości poświęcony jest tej właśnie 

wolności. Warto również pamiętać, że omawiana wol-

ność gwarantowana jest także w umowach międzyna-

rodowych dotyczących ochrony praw człowieka (np. 

w Europejskiej konwencji praw człowieka). 

Wolność sumienia i religii nie ogranicza się do pra-

wa do swobodnego wyboru światopoglądu oraz uze-

wnętrzniania swej religii przez akty kultu. Obejmuje 

również prawo do dokonywania własnych wyborów 

i formułowania własnych ocen moralnych oraz prawo 

do kształtowania własnego życia zgodnie z przyjętymi 

zasadami. Zawiera w  sobie prawo do podejmowania 

działań zgodnych z sumieniem i wolność od przymu-

su działania wbrew sumieniu. Wynika z  tego ważny 

wniosek. Obowiązywanie prawa do sprzeciwu sumie-

nia nie jest uzależnione od zapisania go w  ustawie 

odnoszącej się do konkretnej grupy zawodowej. Ono 

wynika z gwarancji wolności sumienia i religii, zajmu-

jącej ważne miejsce we wszystkich katalogach wolno-

ści i praw człowieka. Dlatego z teoretycznego punktu 

widzenia w  pełni zasadne jest twierdzenie, że prawo 

do sprzeciwu sumienia przysługuje na przykład rów-

nież farmaceutom, chociaż w odnoszącej się do nich 

ustawie nie ma o tym mowy. Jak bowiem zasadnie pi-

sze prof. Andrzej Zoll, w prawie polskim mamy „do 

czynienia z generalną klauzulą sumienia, nie tylko od-

noszącą się do zawodu lekarskiego”. W praktyce oczy-

wiście pożądane jest, aby istniała wyraźna regulacja 

tego zagadnienia, bo to wiąże się z uzyskaniem stanu 

należytej pewności prawnej. 

Proszę pozwolić, że zobrazuję te twierdzenia orze-

czeniem Trybunału Konstytucyjnego z  15  I  1991  r. 

(U  8/90). Trybunał badał wówczas konstytucyjność 

i  legalność jednego z  przepisów rozporządzenia Mi-

nistra Zdrowia i  Opieki Społecznej z  30  IV 1990  r. 

w  sprawie kwalifikacji zawodowych, które powinni 

mieć lekarze dokonujący zabiegu przerwania ciąży, 

oraz trybu wydawania orzeczeń lekarskich o dopusz-

czalności dokonania takiego zabiegu. W rozporządze-

niu tym wyraźnie sformułowano prawo lekarza do 

uchylenia się od wydania orzeczenia o  dopuszczal-

ności przerwania ciąży oraz od dokonania tego czy-

nu. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego został 

w tej sprawie złożony przez Rzecznika Praw Obywa-

telskich, który uważał, że sformułowanie tego prawa 

nie miało należytego umocowania w aktach wyższego 

rzędu (nie było wyraźnie o nim mowy ani w Konstytu-

cji PRL z 1952 r., ani w ustawach). Trybunał Konstytu-

cyjny trafnie zwrócił jednak uwagę, że badany przepis 

jedynie konkretyzuje to, co wynika z samej Konstytucji, 

zapewniającej obywatelom wolność sumienia i wyzna-

nia. Nie była to więc regulacja nowa jakościowo, któ-

ra by w prawie polskim wcześniej nie obowiązywała. 

Trybunał bowiem stwierdził zasadnie, że „[...] wolność 

sumienia nie oznacza jedynie prawa do reprezentowa-

nia określonego światopoglądu, ale przede wszystkim 

prawo do postępowania zgodnie z  własnym sumie-

niem, do wolności od przymusu postępowania wbrew 

własnemu sumieniu”. 

Prawo do sprzeciwu sumienia nie jest oczywiście 

prawem nieograniczonym. Konstytucja RP dopuszcza 

możliwość ograniczenia wolności uzewnętrzniania re-

ligii (podobnie jak innych wolności i  praw). Nie jest 

to zresztą niczym wyjątkowym w  demokratycznym 

świecie, chociaż konkretne rozstrzygnięcia budzą czę-

sto różnorakie wątpliwości. Generalnie jednak trzeba 

się zgodzić z  tezą, że dopuszczalne jest ograniczenie 

ks. dr hab. Piotr Stanisz, 
prof. KUL

kierownik Katedry Prawa 
Wyznaniowego

dziekan Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego 

i Administracji

Wykład wygłoszony podczas 366. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski 7 X 2014 r.

Sprzeciw sumienia 
– aspekty prawne
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prawa do postępowania zgodnie z sumieniem, zwłasz-

cza wtedy gdy wchodzi ono w  konflikt z  ważnymi 

prawami innych osób, jak chociażby prawo do życia. 

W  polskiej ustawie zasadniczej (podobnie jak w  ak-

tach prawa międzynarodowego) sformułowano wa-

runki dopuszczalności takiego ograniczenia. A  mia-

nowicie, musi być ono wprowadzone na podstawie 

ustawy i  ma znajdować uzasadnienie w  konieczności 

ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicz-

nego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych 

osób (art. 53 ust. 5). Ponadto nie może naruszać istoty 

wolności sumienia i religii (art. 31 ust. 3). Niespełnia-

jące tych kryteriów ograniczenia omawianej wolności 

muszą być uznane za niezgodne z Konstytucją.

Również tę konstrukcję chciałbym zobrazować, 

odwołując się do orzecznictwa, a  konkretnie do wy-

roku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

z  15  I  2013  r. w  sprawie Eweida i  inni przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu (punktem odniesienia bę-

dą więc postanowienia Europejskiej konwencji praw 

człowieka). Trybunał badał dopuszczalność ograniczeń 

wolności uzewnętrzniania religii przez cztery osoby: 

pracownicę linii lotniczych, pielęgniarkę, urzędniczkę 

urzędu stanu cywilnego oraz mężczyznę zatrudnione-

go w poradni psychoseksualnej. Dwie pierwsze osoby 

manifestowały swą religię przez noszenie krzyżyka 

i nie zgadzały się na jego zdjęcie pomimo obowiązu-

jących w pracy zakazów, urzędniczka stanu cywilnego 

ze  względów religijnych nie chciała rejestrować par 

jednopłciowych, a mężczyzna zatrudniony w poradni 

z takich samych powodów odmawiał udzielania porad 

psychoseksualnych osobom o orientacji homoseksual-

nej. Wszyscy skarżący spotkali się w pracy z restryk-

cjami i czasową przynajmniej utratą zatrudnienia. Try-

bunał na ich wniosek miał zbadać, czy ograniczenia 

były uzasadnione. Zanim przedstawię rozstrzygnięcie, 

chciałbym podkreślić, że we wszystkich przypadkach 

Trybunał uznał, że zachowania skarżących stanowiły 

uzewnętrznianie ich religii, a więc były objęte ochroną 

na podstawie art. 9 Konwencji. Odpowiedź na pytanie 

o  zasadność ograniczeń nie była jednolita. W  przy-

padku pracownicy British Airways stwierdzono, że 

ograniczenie było nieproporcjonalne, a więc niezasad-

ne. W  pozostałych przypadkach orzeczono przeciw-

nie. Osobiście nie potrafię się zgodzić z tym orzecze-

niem w  części dotyczącej zwłaszcza urzędniczki sta-

nu cywilnego oraz pracownika poradni. Jednak uwagę 

chciałbym zwrócić nie tyle na samo rozstrzygnięcie, co 

raczej na konstrukcję prawną. Prawo do postępowania 

zgodnie z sumieniem, lecz wbrew generalnie nałożo-

nym obowiązkom wynika z wolności sumienia i  reli-

gii. Może być ono ograniczone, ale tylko w sytuacjach 

wyjątkowych. 

W tym kontekście chciałbym poświęcić kilka uwag 

unormowaniom ustawowym, w  których reguluje się 

prawo do sprzeciwu sumienia osób wykonujących 

niektóre zawody. Chodzi o  przepisy dwóch ustaw – 

z  dnia 5  XII 1996  r. o  zawodach lekarza i  lekarza 

dentysty oraz z dnia 15 VII 2011 r. o zawodach pielę-

gniarki i położnej. Zawarte w nich unormowania – co 

do zasady – są analogiczne. Odniosę się więc jedynie 

do przepisów dotyczących lekarzy. Zgodnie z art. 39 

ustawy z 1996 r. „[...] lekarz może powstrzymać się od 

wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z je-

go sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z  tym że ma 

obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego 

świadczenia u  innego lekarza lub w  podmiocie lecz-

niczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w doku-

mentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód 

na podstawie stosunku pracy lub w  ramach służby 

ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia 

na piśmie przełożonego”. Z kolei art. 30, do którego 

odwołuje się przywołany przed chwilą przepis, sta-

nowi, iż „[...] lekarz ma obowiązek udzielać pomo-

cy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w  jej 

udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo 

utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecier-

piących zwłoki”. 

Przystępując do oceny przytoczonych przepisów, 

zwróćmy przede wszystkim uwagę, że przy dokładnej 

analizie jawią się one nie tyle jako gwarantujące prawo 

do sprzeciwu sumienia, ile to prawo ograniczające (i to 

ograniczające nadmiernie). Do takiej konkluzji doszła 

też Naczelna Rada Lekarska, która wiosną bieżącego 

roku wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o zba-

danie zgodności tych unormowań z ustawą zasadniczą. 

We wniosku sformułowano trzy główne zarzuty. 

Pierwszy z  nich dotyczy unormowania, zgodnie 

z którym lekarz nie może odmówić wykonania świad-

czeń leczniczych, jeśli zwłoka w  udzieleniu pomo-

cy mogłaby spowodować nie tylko niebezpieczeństwo 

utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia, ale również „w innych przypadkach 

niecierpiących zwłoki”. Zauważmy, że nie określono 

tu nawet dóbr prawnych, których ochronie omawiany 

przepis ma służyć. Wystarczy, że potrzeba jawi się jako 

pilna (i to nawet z racji nieleczniczych), aby twierdzić, 

że lekarz nie może skorzystać z prawa do sprzeciwu 

sumienia. Nie mam wątpliwości, że tak sformułowany 

przepis zbyt daleko wkracza w lekarskie prawo do po-

stępowania zgodnie z sumieniem. 

Kolejne zarzuty dotyczą dodatkowych obowiąz-

ków, które obciążają lekarza korzystającego z prawa do 

sprzeciwu sumienia. Najpoważniejsze zastrzeżenia od-

noszą się do obowiązku wskazania realnych możliwo-

ści uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w pod-

miocie leczniczym. Zgodnie z ustawą jest to obowią-

zek lekarza, od którego to obowiązku nie może on się 

uwolnić, odsyłając na przykład pacjenta do punktów 

informacyjnych. Trudno to rozwiązanie zaaprobować. 

Można bowiem uznać, że w ten sposób ustawodawca 

nakazuje lekarzowi wypełnienie „funkcji pomocnika 

sprawcy czynu niegodziwego” (dr hab. Leszek Bosek). 

Zastrzeżenia budzą również kolejne obowiązki le-

karza korzystającego z prawa do sprzeciwu sumienia. 

Przypominam, że ma on odnotować i uzasadnić fakt 

korzystania ze  sprzeciwu sumienia w  dokumentacji 

medycznej. Również ten obowiązek może prowadzić 

do faktycznego ograniczenia suwerenności osądu su-

mienia, a  w  praktyce zapewne ma służyć do celów 

dowodowych w postępowaniach przeciwko lekarzom. 

Na lekarzy korzystających z prawa do sprzeciwu su-

mienia nałożono ponadto obowiązek uprzedniego 



dr hab. Sławomir 
Pawłowski SAC

adiunkt w Katedrze 
Teologii Prawosławnej

dyrektor Instytutu 
Ekumenicznego

48 Wokół nauki

Duszpasterskie Wykłady Akademickie (DWA), 

organizowane na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim bez przerwy od 1935  r. (z  wyjątkiem lat 

1940-1946), adresowane są przede wszystkim do 

duszpasterzy, osób zakonnych i  katechetów archidie-

cezji lubelskiej. Ich tematyka związana jest z  aktual-

nym życiem i  programem duszpasterskim Kościoła. 

W zamyśle mają łączyć refleksję naukową z doświad-

czeniem pastoralnym i  katechetycznym. Obecnie są 

one organizowane przez poszczególne instytuty Wy-

działu Teologii KUL wraz z Wydziałem Duszpaster-

skim Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Ewangelizacja, nowa ewangelizacja – to zagadnie-

nia, które znalazły się w centrum uwagi Kościoła ostat-

nich lat. Znakiem tego był Synod Biskupów w 2012 r. 

na temat Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary oraz 

posynodalna adhortacja papieża Franciszka Evangelii 

gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, 

ogłoszona 24 XI 2013 r. na zakończenie Roku Wiary. 

Tematem DWA 2013 były Polskie drogi nowej ewan-

gelizacji. Tegoroczne Duszpasterskie Wykłady Akade-

mickie podjęły ten temat i  ukazały jeden z  ważnych 

aspektów ewangelizacji – jej wymiar ekumeniczny. 

Stąd tytuł DWA 2014 – Ekumenizm dla ewangelizacji. 

Sobór Watykański II z mocą nauczał, że brak jed-

ności chrześcijan „szkodzi najświętszej sprawie prze-

powiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (De-

kret o  ekumenizmie, nr  1). Jan Paweł  II pyta: „Czyż 

można bowiem głosić Ewangelię pojednania, nie dą-

żąc zarazem czynnie do pojednania chrześcijan? (en-

cyklika Ut unum sint, nr 98). Papież Franciszek naucza, 

że zaangażowanie się na rzecz tej jedności, „ułatwia-

jącej przyjęcie Jezusa Chrystusa, przestaje być czystą 

dyplomacją […], lecz przemienia się w  nieodzowną 

drogę ewangelizacji” (adhortacja Evangelii gaudium, 

nr 246). 

Dobór tematyki poszczególnych wystąpień 

DWA  2014 wziął pod uwagę oczekiwania uczest-

ników: Wobec liturgicznych i  duchowych praktyk in-

nych chrześcijan (ks.  dr hab. Przemysław Kantyka, 

prof.  KUL), Krytyka ekumenizmu przez tradycjona-

listów katolickich (ks.  dr hab. Marcin Składanowski), 

Największe osiągnięcia współczesnych dialogów ekume-

nicznych (dr hab. Sławomir Pawłowski  SAC), Eku-

menizm męczenników (dr  Piotr Kopiec), Hierarchia 

prawd wiary w katechezie a ekumenizm (dr hab. Sławo-

mir Pawłowski SAC), Ekumeniczny wymiar katechezy 

(ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL).

Duszpasterskie Wykłady Akademickie 28-29 VIII 2014 r.

Ekumenizm dla ewangelizacji

powiadomienia na piśmie właściwego przełożonego. 

Mają więc oni de facto obowiązek informowania pra-

codawcy o  własnych poglądach religijnych lub mo-

ralnych, jeśli tylko mogą zakładać, że staną wobec 

sytuacji, w której będą chcieli skorzystać z  prawa do 

sprzeciwu sumienia. Rozwiązanie to rodzi wątpliwo-

ści co do zgodności z  konstytucyjnie gwarantowa-

nym prawem do milczenia. Zgodnie z  art.  53 ust.  7 

„[...] nikt nie może być obowiązany przez organy wła-

dzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, 

przekonań religijnych lub wyznania”. 

W  konkluzji można stwierdzić, że przepisy doty-

czące prawa do sprzeciwu sumienia wymagają zmiany 

i to jest oczywiście zadanie dla prawodawcy. Ważnym 

punktem odniesienia i miernikiem prawidłowości ta-

kich regulacji powinny być gwarancje wolności su-

mienia i  religii. Sądzę więc, że zasługują na wsparcie 

zarówno postulaty zmian przepisów dotyczących le-

karzy, pielęgniarek i położnych, jak i inicjatywy wyraź-

nego wpisania takiego prawa do ustaw regulujących 

wykonywanie innych zawodów. Wbrew presji różnych 

środowisk tego typu inicjatywy wcale nie są skazane 

na porażkę. Świadczy o tym rezolucja Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy z 7 X 2010 r. dotyczą-

ca prawa do sprzeciwu sumienia w  ramach legalnej 

opieki medycznej. Nie chcę bynajmniej powiedzieć, 

że jest to dokument niebudzący żadnych zastrzeżeń. 

Jednak zgodnie z pierwotnym projektem miał on być 

stanowczym wezwaniem do ograniczenia prawa le-

karzy do sprzeciwu sumienia. Ostatecznie rezolucję 

otwiera następujące zdanie: „Żadna osoba, szpital ani 

instytucja nie może być przymuszana, pociągana do 

odpowiedzialności ani w  żaden sposób dyskrymino-

wana z  powodu odmowy przeprowadzenia, udziele-

nia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu 

aborcji, spowodowania poronienia lub przeprowadze-

nia eutanazji albo jakiegokolwiek innego czynu, który 

mógłby spowodować śmierć ludzkiego embrionu lub 

płodu z jakiejkolwiek przyczyny”.  

Katecheci z archidiecezji lubelskiej podczas tegorocznych DWA
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Żubry w stanie dzikim wyginęły w pierwszej poło-

wie XX w. Ostatnie osobniki przetrwały na wol-

ności w Białowieży do końca I wojny światowej i na 

Kaukazie do roku 1927. Koniec tego gatunku wyda-

wał się nieuchronny. Jednak dzięki inicjatywie pol-

skiego przyrodnika prof. Jana Sztolcmana w roku 1923 

na Międzynarodowym Kongresie Ochrony Przyrody 

w Paryżu podjęto uchwałę o utworzeniu Międzynaro-

dowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Sporządzono 

wówczas spis wszystkich żyjących osobników, który 

jako Księga rodowodowa żubrów jest kontynuowany do 

chwili obecnej. Jest to najstarszy na świecie, pełny spis 

osobników zagrożonego wyginięciem gatunku. Na po-

czątku lat dwudziestych XX w. w różnych hodowlach 

na całym świecie pozostały tylko 54 żubry, z których 

zaledwie 12 udało się ostatecznie włączyć do progra-

mu restytucji gatunku. W tej grupie 11 osobników na-

leżało do podgatunku nizinnego Bison bonasus bonasus, 

który przetrwał w Puszczy Białowieskiej, a  1  samiec 

o imieniu Kaukasus, przywieziony z Rosji do Niemiec 

w roku 1908, do podgatunku Bison bonasus caucasicus.

W  roku 1929 sprowadzono z  Niemiec i  Szwecji 

pierwsze zwierzęta do Białowieży i do roku 1939 tam-

tejsze stado hodowlane liczyło już 16 osobników. Po 

wojnie podjęto pracę nad powiększeniem stanu licz-

bowego żubrów i  już w  roku 1952 pierwsze osobni-

ki wypuszczone zostały na wolność w polskiej części 

Puszczy Białowieskiej.

Wskutek krzyżowania samic należących do linii 

nizinnej z  jedynym pozostałym przy życiu osobni-

kiem linii kaukaskiej powstała tzw. linia mieszana ni-

zinno-kaukaska, której hodowla prowadzona była od-

dzielnie od czystej linii nizinnej. W roku 1963 zapadła 

decyzja o wycofaniu z hodowli zamkniętych w Polsce 

wszystkich osobników należących do linii mieszanej. 

Były one sukcesywnie przewożone w Bieszczady, gdzie 

po wypuszczeniu na wolność utworzyły pierwszą kar-

packą populację tego gatunku.

Obecnie cała światowa populacja żubra liczy nie-

co ponad 5000 osobników, z czego niemal 3500 żyje 

na wolności. W  Polsce na początku roku 2014 było 

ok. 1370 żubrów, w tym ok. 1140 osobników w stanie 

wolnym. Oznacza to, że nasz kraj posiada ponad 25% 

wszystkich obecnie żyjących żubrów, a więc zdecydo-

wanie największą na świecie populację tego gatunku. 

Oprócz Polski jedyne znaczące populacje żubra w sta-

nie dzikim mają: Białoruś (ok. 800), Ukraina (ok. 380) 

i Rosja (ok. 260). Trzeba też podkreślić, że oprócz fak-

tu, iż przodkowie wszystkich osobników linii nizinnej 

hodowanych w  różnych ośrodkach na całym świecie 

wywodzą się z Puszczy Białowieskiej, to wiele żubrów 

z Polski wciąż zasila hodowle europejskie. Na przykład 

tylko z  Białowieży w  latach 1945-2002 wysłano do 

różnych zagranicznych hodowli 437 żubrów.

W  Polsce utrzymuje się kilka ośrodków hodow-

lanych dla tego gatunku: Białowieża, Pszczyna, Nie-

połomice, Smardzewice, Gołuchów, Muczne, w  któ-

rych przebywa 1146 żubrów. Są one także hodowane 

w mniejszych ośrodkach, ogrodach zoologicznych i za-

grodach pokazowych, mających 29 zwierząt. W stanie 

wolnym żubry żyją w  Puszczy Białowieskiej (505 – 

największa populacja żubra na świecie), Puszczy Bo-

reckiej (103), Knyszyńskiej (128), w rejonie Mirosław-

ca i Drawska w województwie zachodnio-pomorskim 

(132) oraz w Bieszczadach (270). Bieszczadzka popu-

lacja jest obecnie największą na świecie populacją żu-

bra żyjącą w górach.

Żubr jako szczególny gatunek z uwagi na wyjątko-

wo niską liczebność, ekstremalnie wysokie spokrew-

nienie pomiędzy poszczególnymi osobnikami oraz 

szczególne wymagania odnośnie do jakości siedlisk 

stał się obiektem bardzo wielu opracowań naukowych. 

Powstawały one przez wiele lat z oczywistych powo-

dów głównie w  jednostce Polskiej Akademii Nauk 

w  Białowieży i  w  warszawskich jednostkach nauko-

wych prowadzących na tym terenie badania. W Bia-

łowieży też mieści się od wielu lat redakcja Księgi 

rodowodowej żubrów, która jest bezcennym źródłem 

wiedzy o  pochodzeniu poszczególnych osobników, 

niezbędnej dla wszystkich światowych hodowli żubra. 

Także w Białowieży powstał kilka lat temu bardzo cie-

kawy projekt zatytułowany „Kraina żubra”, mający na 

celu połączenie poprzez sieć korytarzy ekologicznych 

stad żubrów z  Puszczy Białowieskiej i  Knyszyńskiej 

oraz umożliwienie migracji tych zwierząt na południe, 

Bison bonasus jako polski symbol sukcesu w ochronie przyrody

Polska – krainą żubra

prof. dr hab. Kajetan 
Perzanowski
kierownik Katedry Ekologii 
Stosowanej KUL

kierownik Stacji Badawczej 
Fauny Karpat, Muzeum 
i Instytutu Zoologii PAN 
w Ustrzykach Dolnych

Stary samiec żubra 
linii nizinno-kaukaskiej 
(fot. Kajetan Perzanowski)
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do Puszczy Mielnickiej. Pozwoliłoby to na zabezpie-

czenie stabilności populacji tego gatunku na Podlasiu. 

Od kilkunastu lat ośrodkiem dominującym w zakre-

sie badań żubrów w  ekosystemach górskich stała się 

Stacja Badawcza Fauny Karpat, Muzeum i  Instytutu 

Zoologii PAN w Bieszczadach. Tutaj też oprócz badań 

naukowych i  monitoringu tej populacji prowadzony 

jest program wzbogacania jej puli genetycznej poprzez 

sprowadzanie osobników wyselekcjonowanych pod 

kątem ich dystansu genetycznego do żubrów z dzikie-

go stada istniejącego tu od lat sześćdziesiątych XX w. 

Pracownicy Stacji uczestniczyli również w przygoto-

waniu założeń dla pierwszej w Bieszczadach, a cieszą-

cej się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających, 

zagrody pokazowej żubrów w miejscowości Muczne. 

Polacy od lat uważani są za głównych ekspertów 

w  kwestiach dotyczących żubrów. Profesor Zdzisław 

Pucek, wieloletni kierownik Zakładu Badania Ssaków 

PAN w  Białowieży, był głównym redaktorem świa-

towej strategii ochrony żubra opracowanej dla Inter-

national Union for Conservation of Nature. Profesor 

Małgorzata Krasińska i dr Zbigniew Krasiński z Bia-

łowieży są autorami jedynej jak na razie monografii 

tego gatunku, stanowiącej kompendium wiedzy na 

temat żubra. Autorytetem i  autorem licznych opra-

cowań z  dziedziny genetyki żubra jest prof.  Wanda 

Olech z SGGW.

Grupa ekspertów z  Polski pod moim kierownic-

twem planowała i nadzorowała merytorycznie szereg 

inicjatyw mających na celu restytucję żubra na terenie 

Karpat. Opisu pierwszych dziesięciu lat projektu kar-

packiego dokonałem wraz z  drem  Edwardem Mar-

szałkiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Krośnie w polsko-angielskiej książce zatytułowanej 

Powrót żubra w Karpaty/The return of the wisent to the 

Carpathians. Oprócz Bieszczadów projekt objął rów-

nież Rumunię, Słowację, Ukrainę i  Węgry. W  Ru-

munii nasza grupa ekspercka została zaproszona do 

Parcul Natural Vanatori Neamt, gdzie obecnie oprócz 

170-hektarowej zagrody aklimatyzacyjno-hodowlanej 

i  zespołu budynków stanowiących centrum informa-

cyjno-dydaktyczne utworzono pierwsze w  tym kraju 

wolnościowe stado żubrów, liczące już 20 osobników. 

W  Parku Narodowym Połoniny na Słowacji plano-

waliśmy i  nadzorowaliśmy budowę zagrody aklima-

tyzacyjnej i  tworzenie pierwszego słowackiego stada, 

które osiągnęło liczebność 15 osobników. W  Parku 

Narodowym Skolskie Beskidy na Ukrainie pomaga-

liśmy w wyborze miejsca na zagrodę aklimatyzacyjną 

i organizowaliśmy przywóz żubrów z krajów zachod-

niej Europy. Obecnie na wolności żyje tam 20 żubrów. 

Na Węgrzech uczestniczyliśmy w  planowaniu i  or-

ganizacji pierwszej zagrody hodowlanej dla żubrów 

w miejscowości Füzérkomlós. W ostatnich latach byli-

śmy także konsultantami w projekcie mającym na celu 

utworzenie pierwszego wolnościowego stada żubrów 

w  Niemczech, w  rejonie Rothaargebirge, w  majątku 

księcia von Wittgenstein, oraz pierwszego stada wol-

nościowego w Danii, na wyspie Bornholm. 

Polska jest niekwestionowanym liderem w  inicjo-

waniu i  koordynacji międzynarodowych projektów 

i inicjatyw dotyczących ochrony żubra. Od roku 2005 

działa Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, obecnie 

liczące ponad 180 członków, w tym wielu zagranicz-

nych. Jedną z  jego inicjatyw było powołanie Euro-

pean Bison Conservation Center, który jest między-

narodową siecią koordynującą działania w  kierunku 

utrzymania zmienności gatunkowej gatunku i  two-

rzącą platformę komunikacji pomiędzy hodowcami 

żubrów, działaczami ochrony przyrody i decydentami. 

Przy Stowarzyszeniu działa European Bison Adviso-

ry Center, pełniące funkcje doradcze dla hodowców 

oraz zarządców stad wolnościowych żubrów w zakre-

sie optymalnego doboru zwierząt do hodowli czy też 

analizy warunków środowiskowych w rejonach plano-

wanych introdukcji. Stowarzyszenie organizuje też co-

roczne, liczące zwykle ponad 100 uczestników, konfe-

rencje międzynarodowe poświęcone wszelkim aspek-

tom biologii, hodowli i ochrony żubra, jak też wydaje 

periodyk „European Bison Conservation Newsletter”, 

zawierający publikacje dotyczące ochrony, hodowli, 

ekologii, morfologii, fizjologii i chorób żubrów. Jest to 

jedyne na świecie wydawnictwo w całości poświęcone 

temu zwierzęciu. W  światowej literaturze dotyczącej 

różnych aspektów biologii, ochrony i zarządzania tym 

gatunkiem, a  liczącej obecnie ok. 850 pozycji, zdecy-

dowanie dominują prace polskich autorów.

Biorąc więc pod uwagę zarówno zakres prowadzo-

nych przez polskie instytucje projektów restytucyjnych 

i prac badawczych, jak i  liczbę oraz wszechstronność 

publikacji dotyczących żubra śmiało można powie-

dzieć, że w Europie właśnie Polacy cieszą się w  tym 

zakresie największym autorytetem i od lat wyznaczają 

kierunki działań na rzecz zachowania tego gatunku. 

Jest to w  pewnym sensie kontynuacja naszej trady-

cji, gdyż fakt, że właśnie w  Polsce żubry przetrwa-

ły najdłużej spośród wszystkich krajów europejskich, 

zawdzięczamy otoczeniu ich szczególną ochroną na 

terenie Puszczy Białowieskiej przez polskich władców 

z dynastii Piastów i Jagiellonów. 

Rozmieszczenie stad 
wolnościowych, ośrodków hodowli 

żubrów i innych hodowli w Polsce 
(wg W. Olech, „Ochrona ex situ 

żubra Bison bonasus”. Konferencja 
„Aktywne metody ochrony 

przyrody w zrównoważonym 
leśnictwie”, CEPL Rogów 

23.03.2010, zmodyfikowane)
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Letnie Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP) orga-

nizowane są od 1979 r. (z przerwą w czasie prze-

mian ustrojowych). Ich celem jest wspieranie i  sty-

mulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, 

opierające się na stwarzaniu okazji do uzupełniania 

i  pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu 

badawczego, a  także debiutów naukowych. Stanowią 

one także przestrzeń spotkań o wyjątkowym charak-

terze, sprzyjającym integracji środowisk akademickich, 

wzajemnemu poznaniu, nawiązaniu znajomości i przy-

jaźni, a także zacieśnieniu więzi międzypokoleniowej.

Każdego roku Letnia Szkoła Młodych Pedago-

gów organizowana jest pod patronatem Komitetu Na-

uk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP 

PAN), a  jej przygotowywaniem zajmuje się jeden 

z ośrodków naukowych w Polsce. W tym roku po raz 

pierwszy gospodarzem Szkoły był Instytut Pedagogi-

ki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-

ła II. Od 21 lat kierownikiem naukowym LSMP jest 

wiceprzewodnicząca KNP PAN prof. dr hab. Maria 

Dudzikowa (Uniwersytet Adama Mickiewicza), któ-

ra wraz z  zespołem gospodarzy ustala założenia te-

matyczne, zaprasza prelegentów oraz poprzez wielo-

miesięczną pracę z uczestnikami LSMP dba o wysoki 

poziom wystąpień. 

Tegoroczna XXVIII  Letnia Szkoła Młodych Pe-

dagogów odbywała się w  dniach 15-19 IX 2014  r. 

w  Sandomierzu, a  jej tematem wiodącym było ha-

sło: „Opowiem Wam o swojej pasji: słowem, obrazem, 

dźwiękiem”. Zarówno podczas wykładów mistrzów 

(zaproszonych profesorów), jak i  wystąpień pedago-

gów, którzy rozwijają swoje zainteresowania badawcze 

(doktorów, magistrów), a  także w  czasie warsztatów 

analizowane było zagadnienie pasji jako atrybutu czło-

wieka rozpatrywanego w perspektywie ontologicznej, 

epistemologicznej, aksjologicznej i teleologicznej. Pro-

gram został skonstruowany w ten sposób, że po każ-

dym wykładzie mistrza wygłaszane były referaty mło-

dych pedagogów korespondujące z tematem podjętym 

przez profesora, a ich dopełnienie stanowiła dyskusja. 

W kolejnych blokach tematycznych analizie poddane 

zostały następujące zagadnienia: 

 � interdyscyplinarna analiza kategorii „pasja” (ks. 

prof. dr hab. Michał Heller „Jak być uczonym z pa-

sją”, dr hab. Maciej Tanaś, prof.  APS, „Dlaczego 

ludziom potrzebna jest pasja”);

 � istota i mechanizmy pasji oraz proces kształtowa-

nia pasji (prof. dr hab. Stanisław Popek „O istocie 

i mechanizmach pasji”, prof. dr hab. Wiesława Li-

mont „Czy i jak można zarażać pasją”);

 � pułapki i wynaturzenia pasji (dr hab. Marek Kra-

jewski, prof.  UAM, „Dlaczego i  jak pasja bywa 

towarem i o innych wynaturzeniach”, prof. dr hab. 

Maria Czerepaniak-Walczak „O emancypacji jako 

źródle i efekcie pasji”);

 � indywidualne doświadczenia życiowe jako droga 

kształtowania własnych pasji, pasji wychowanków 

oraz ich znaczenie w indywidualnym i społecznym 

funkcjonowaniu człowieka; w tym bloku pasje zo-

stały podzielone na kategorie tematyczne – pa-

sje społeczne (przewodniczący KNP PAN prof. 

dr hab. Bogusław Śliwerski „O  harcerstwie. Mo-

ja droga do pedagogiki jako pasji”, ks.  prof. dr 

hab. Marian Nowak „Być kapelanem więziennym 

– między misją a  pasją”), artystyczne: muzyczne. 

plastyczne, teatralne, fotograficzne (prof. dr Leszek 

Mądzik „Teatr i fotografia – moja pasja”, warsztaty 

– muzyczny „Co komu w duszy gra” oraz fotogra-

ficzny „Pomiędzy obrazem a słowem. O tajemnicy 

fotografii”), podróżnicze (prof. dr hab. Eugenia 

Potulicka „O śniegowej kuli. O swoich podróżach”, 

dr hab. Krzysztof Wroczyński, prof. KUL, „Hima-

laje – moja pasja”);

 � pedagogiczne uwarunkowania zaangażowania 

i  konstruowania autorskiej sztuki narracji (prof. 

dr hab. Maria Dudzikowa „O  swojej miłości 

– książkach”). 

W  czasie trwania XXVIII  Letniej Szkoły Mło-

dych Pedagogów wygłoszonych zostało 19 wykładów 

mistrzów oraz 57 wystąpień młodych pedagogów (31 

doktorów i 26 magistrów) z 24 ośrodków naukowych 

w Polsce.

Bardzo ważnym elementem Szkoły był także 

czas przewidziany na „Spotkanie z  Mistrzem”. Mło-

dzi pedagodzy uczestniczyli w  indywidualnych kon-

sultacjach z  profesorami, by przedyskutować zagad-

nienia związane z  poszukiwaniami badawczymi oraz 

pracą nad dysertacjami doktorskimi lub projektami 

habilitacyjnymi. 

Tradycją Letnich Szkół Młodych Pedagogów jest 

wpisany w ich program „Dzień Gospodarzy”. W tym 

dniu wszyscy uczestnicy Szkoły przyjeżdżają na uczel-

nię organizującą w  danym roku LSMP. 18  września 

Letnia Szkoła Młodych Pedagogów gościła w murach 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

gdzie między innymi odbyło się spotkanie ze wszyst-

kimi pracownikami Instytutu Pedagogiki KUL. Po 

prezentacji Uniwersytetu i  Instytutu Pedagogiki 

uczestnicy Letniej Szkoły mieli możliwość spotkania 

w poszczególnych katedrach z pracownikami prowa-

dzącymi badania w interesujących ich obszarach. 

Dzięki organizacji XXVIII  Letniej Szkoły Mło-

dych Pedagogów przez Instytut Pedagogiki KUL wie-

lu pedagogów mogło nie tylko wzbogacić swój warsz-

tat badawczy, ale także poznać bliżej nasz Uniwersytet 

i specyfikę prowadzonych w nim badań.

Instytut Pedagogiki KUL gospodarzem 
XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

O pasjach – słowem, 
obrazem i dźwiękiem

dr Dorota Bis
adiunkt w Katedrze 
Pedagogiki Chrześcijańskiej

dr Katarzyna Braun
asystent w Katedrze 
Pedagogiki Chrześcijańskiej

ks. dr Marek Jeziorański
asystent w Katedrze 
Pedagogiki Ogólnej
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Pani Paulino, nazywa się Pani Łemkinią. Co się stało, że zaczęła 
Pani szukać swoich korzeni?

Młody człowiek tak ma, że w pewnym momencie 

zaczyna interesować się swoją tożsamością. Ostatnio 

przeczytałam u  Nikodema Bończy-Tomaszewskiego 

w  Źródłach narodowości, że to jest typowe dla nasto-

latków, iż w  pewnym momencie dochodzi do głosu 

chęć odróżnienia się od innych i stwierdzenia, że jest 

się bardziej wyjątkowym niż koledzy. Jeżeli trafia się 

na trop czegoś odmiennego niż to, jaka jest grupa, to 

wciąga i się w to wpada.

Dorastając w  rodzinie, słyszymy, skąd pochodzimy, kto gdzie się 
urodził. W  którym momencie dowiedziała się Pani o  swoich 
przodkach?

Gdy byłam nastolatką.

Wcześniej nie rozmawiało się o tym?
Nie, zupełnie. Gdy byłam dzieckiem, nie było o tym 

mowy. Teraz rozumiem, że było tak ze względu na ko-

munistyczną propagandę antyupowską. Po raz pierw-

szy odmienność mojej rodziny dostrzegłam w tym, że 

nasi krewni są oddaleni od nas o kilkaset kilometrów. 

Okazało się, że część rodziny zaraz po wojnie musiała 

z Bieszczadów wyjechać (akcja „Wisła”). Od tej pory 

zaczęłam interesować się rodzinną historią. Do tamte-

go momentu to było dla mnie naturalne, że moja bab-

cia mieszka w tak, a nie inaczej wyglądającyn domu, bo 

takie domy było jeszcze w okolicy. 

A gdzie babcia mieszkała?
W Uhercach Mineralnych, w domu z podziałem na 

część mieszkalną i gospodarczą. Został on wybudowa-

ny w 1923 r. przez ojca mojej babci. Później mieszkała 

w nim ze swoją rodziną i bratem. Moi rodzice przebu-

dowali ten dom, ale był wybudowany w stylu łemkow-

skim (pamiętam go w  oryginale), więc stwierdziłam, 

że nasi przodkowie byli Łemkami. Chociaż wiadomo, 

ludzie bez wykształcenia, bez świadomości, nie mogli 

wiedzieć, że są Łemkami albo Bojkami. Szczególnie, 

że to wszystko się krzyżowało. Zawiązywały się różne 

małżeństwa, także polsko-ruskie. Łemkowie i Bojko-

wie bardzo płynnie mieszali się ze sobą, bo tam wła-

śnie była granica etniczna.

Studiowała Pani filologię słowiańską. A  wie Pani, że jest filologia 
łemkowska?

Tak, wiem, ale zawsze mi się wydawało, że Łemko-

wie są blisko Ukraińców, więc postanowiłam nauczyć 

się ukraińskiego. Łemkowskiego nie znam i  szczerze 

mówiąc, wystarcza mi znajomość ukraińskiego. Uwa-

żam, że Łemkom jest najbliżej do Ukraińców, choć 

ogólnie to mieszanka ludzi z  Bałkanów – Wołochów 

oraz ludności „tutejszej”, tj. Polaków, Rusinów, Ukraiń-

ców i Słowaków. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwa-

gę podział Łemkowszczyzny na wschodnią i  zachod-

nią, to widać, że Łemkowie wschodni pod względem 

podobieństwa języka, stroju, zdobnictwa chat dużo 

wzięli od Ukraińców, te wpływy były bardzo silne.

Znane jest w  socjologii etniczności tzw. prawo Hansena, które 
mówi, że w społeczeństwie wieloetnicznym trzecie pokolenie 
wraca do swoich korzeni etnicznych.

Mówi Pani o trzecim pokoleniu… Mam taki przy-

kład: babcia wyjechała na Pomorze, tam urodził się jej 

syn, który wrócił w Bieszczady, a przecież nie znał tego 

miejsca, ale też czuje się Łemkiem. Jego córki, z który-

mi studiowałam, też o sobie mówią tylko i wyłącznie, 

że są Łemkiniami. Jedna z nich, gdy była małą dziew-

czynką, bardzo denerwowała się, gdy babcia tak niesa-

mowicie płakała za tymi górami czy też mówiła o akcji 

,,Wisła”. Gdy była mała i potem przez nastoletnie lata 

nie mogła tego wszystkiego zrozumieć, a potem nagle 

zaczęła uczyć się języka. Jej siostra poszła do ukraiń-

skiego liceum w Białym Borze. Poszły jakby za tą toż-

samością i to mnie tak ciekawi – gdzie jest ta granica? 

Na początku coś ją denerwowało, a później się z tym 

utożsamiła. Ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, 

ale jest to fenomenalne. U mnie w domu przez propa-

gandę antyupowską też nie mówiono o  łemkowskim 

rodowodzie. To drugie pokolenie milczało. Ja, jako 

trzecie, dopiero coś odkopuję.

Czy babcia była prawdziwą Łemkinią?
Babcia od strony taty też była ,,tutejsza”, była Ru-

sinką. Mieszkali w Bóbrce, wsi koło Soliny. Nie znam 

planu ich chaty, nie widziałam jej, bo się spaliła. Mogę 

tylko podejrzewać, że też byli Łemkami. W  wypad-

ku rodziny mamy mam pewność, że byli Łemkami, 

zabudowa była łemkowska. Czyli gdyby przyjechał 

Reinfuss, to w owym okresie tak by ich nazwał. Bo to 

też tylko takie określenie naukowców. Oni sobie przy-

jechali, nazwali to tak i  na tym możemy się opierać. 

Ludzie sami nazywali siebie Chachłakami. Mój ojciec 

nie urodził się w szpitalu, tylko w domu. I tak jak jest 

w zwyczaju, zaraz umyli go w lodowatej wodzie.

To była wspaniała tradycja, dzieci rodziły się w domach i od razu 
zanurzano je w zimnej wodzie…

Robiono to po to, aby od razu je hartować. To takie 

zaklinanie na przyszłość, aby nie chorowały. Zabobo-

ny, ale tak czyniono.

Jakie jeszcze pamięta Pani tradycje łemkowskie ?
Jeżeli chodzi o wodę, to na Jordan, czyli w Święto 

Trzech Króli, wskakiwano do zimnej wody. Moja cio-

cia, najmłodsza siostra babci, tak robiła, a potem szyb-

ko biegła do domu. W środku styczna! Ale mój tata 

już tak nie robi. W  latach pięćdziesiątych miało być 

„nowocześnie”, ale pamięć o tym była jeszcze żywa.

Jakim językiem mówiono w domu?
Moja babcia do śmierci miała wstawki typowo cha-

chłackie, np. końcówki -u  w  pierwszej osobie liczby 

O etniczności wpisanej w serce
Opowiada Łemkini, pracownica i doktorantka KUL Paulina Byzdra-Kusz

Alicja Rut Rutowicz
doktorantka w Katedrze 

Socjologii Grup Etnicznych 
i Społeczeństwa 
Obywatelskiego
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pojedynczej (,,idu” – idę). Wstawiała wiele słów ukraiń-

skich, które teraz ja znam z tego języka, np. „moja kyciu, 

mowlu tobi” – mój koteczku, mówię ci. Trochę się dzi-

wiłam, że babcia mówiła inaczej. 

Inaczej niż kto?
My wszyscy. Mówiła po polsku, ale był to jakiś dziw-

ny polski. Moi przodkowie znali język polski tak ogól-

nie, bo mieszkali w Rzeczypospolitej, ale mówiło się po 

łemkowsko-chachłacku. Zaraz po wojnie babcia prze-

stała mówić po „tutejszemu”. Przestała, bo gdy pojecha-

ła na targ do Leska (kiedyś Liska), najbliższego miasta, 

to gdy zaczęła mówić w tym języku, wszyscy się od niej 

odwrócili i powiedzieli: „Ty jesteś banderowiec”. Było to 

tuż po wojnie i już była nakręcona propaganda. No i ona 

nie powinna była tu zostać, powinna być wywieziona.

Język stygmatyzował?
Tak, babcia bała się mówić po swojemu od momen-

tu, gdy ją tak publicznie źle potraktowali tam w Lesku.

To musiało być dla niej bardzo przykre, skoro tak postanowiła.
Tak, zdecydowała od tej pory porozumiewać się tyl-

ko po polsku. Z tymi wszystkimi wstawkami chachłac-

kimi, bo nie znała innych słow. Tak jej zostało, bo polski 

nie był jej pierwszym językiem. Choć na pewno u niej 

w domu mówiło się także po polsku. Pradziadek zresztą 

uważał się za Polaka. 

Kiedy wiemy, że płynie w nas mieszana krew, coś przecież musimy 
wybrać, co nas identyfikuje, za czym się opowiadamy. Przecież 
w jakimś języku musimy się porozumiewać.

Dlaczego mamy wybierać? Możemy porozumiewać 

się w dwóch językach. Tak jak było w Uhercach w ro-

dzinie mojego pradziadka, mówili raz w tym, raz w tym 

języku. Tak jak obecnie, gdy zawiera się dużo małżeństw 

osób różnych narodowości, mówi się jednym i  drugim 

językiem. Jak jest dziecko, to kwestia, w jakim kraju się 

wychowa. Kultura danego kraju bardziej na nie oddzia-

łuje. Dlatego ja uważam, że jestem Polką, bo na mnie 

oddziaływała kultura polska. Urodziłam się i  wycho-

wałam w Polsce. Wiem jednak, że moi przodkowie byli 

Chachłakami, jak by się oni sami nazwali, albo Łemka-

mi, jak by ich nazwał Reinfuss ze względu chociażby na 

regionalną zabudowę lub na ich stroje. Albo Kolberg, 

który w  Bóbrce spisał pieśni wszystkich tamtejszych 

mniejszości etnicznych. To jest bardzo trudne, żeby się 

tak dokładnie określić. 

Z ciekawości wzięłam do ręki wyniki ostatniego spisu 

powszechnego. Według niego obecnie mamy w  Polsce 

10 000 Łemków. Liczy się to według wszystkich danych, 

tzn. pierwsza narodowość i druga narodowość. To trochę 

zaciemnia obraz. Są też Polacy z narodowością. To jest 

ta druga narodowość. Ja wpisałam pierwszą narodowość 

polską i…

I…?
Drugą łemkowską. 

Jednak? 
Tak, stwierdziłam, że nie ma Chachłaków, i  w  tym 

sensie trzeba się określić. 

To, co przetrwało, to język. A czy przetrwała tradycja, kuchnia? To, co 
dziedziczy się po babci i mamie?

Tak, muszę przyznać, że ja kultywuję tradycję świą-

teczną, z którą jestem bardzo związana i nie chcę, aby 

ona zaginęła. Straż u grobu Chrystusa w Święta Wiel-

kanocne. Święta Bożego Narodzenia to między inny-

mi przewiązywanie wszystkich nóg od stołu żelaznym 

łańcuchem…

Pani tak robi? 
Nie, ale wiem, że tak było. Mama wspominała, że 

babcia tak robiła. W tej tradycji chodzi o żelazo – aby 

w  domu było zdrowie i  żeby związać rodzinę ze  sobą. 

Wiązano też razem wszystkie łyżki, które były przezna-

czone dla zasiadających do stołu, żeby rodzina była ra-

zem. Liczyło się te łyżki, tak aby była ich odpowiednia 

liczba, bo inaczej ktoś umrze. Związywano je siankiem, 

a  potem rozdawano, żeby rodzina była w  całości. Ta-

kie magiczne obrzędy. Ja kultywuję tradycję dwunastu 

potraw na wigilię, przy czym zaczyna się ona od ząbka 

czosnku, by być zdrowym, i jest on liczony jako osobna 

strawa. Nawet chleb liczony jest osobno. To pokazuje, ja-

ka była w tym regionie bieda. Podtrzymuję też tradycję, 

że gospodyni nie może usiąść do kolacji, dopóki wszyst-

kie potrawy nie będą już na stole.

Pani przodkowie byli Łemkami. Gdy ktoś mówi w Pani obecności 
o Łemkach, to serce zapewne drży. Narodowość to dar od Boga? 
Narodowości nie można sobie wybrać?

Uważam, że to jest też wybór, bo zainteresowałam 

się tym, chciałam się nauczyć i chcę podtrzymać to, co 

mi pokazano w domu. Przecież nie musiałam tego ro-

bić. To wszystko też dzięki mojemu nauczycielowi z li-

ceum, który pokazywał nam wielokulturowość naszego 

regionu. To on nas nauczył, że można patrzeć na świat 

inaczej, że można się różnić, ale żyć ze sobą w zgodzie. 

Sam pochodził z  rodziny, która miała ruskie korzenie. 

Zawsze podkreślał, że w  Rzeczypospolitej była zgoda, 

przed II wojną światową była zgoda, a w czasie wojny 

i po wojnie ludzie się podzielili. Uczył nas patrzenia na 

różne racje, uczył nas tolerancji. Wspaniały nauczyciel 

(absolwent KUL). W tym wszystkim widzę swoją drogę 

tu, do Lublina, na KUL. To mnie ukształtowało. Później 

stwierdziłam, że Lublin mi się podoba, bo tu są takie 

górki… (śmiech)

W takim razie jest Pani Łemkinią z miłości?
Tak, coś w tym stylu…, a Polką... to taki wybór inte-

lektualny, dlatego że wychowałam się w Polsce.
Paulina Byzdra-Kusz 
(fot. Joanna Nuckowska)
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Na środku wielkiego, imponującego kampusu flagę 

państwową spuszczono do połowy. W  kościele 

uniwersyteckim, czyli bazylice Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, obok ołtarza postawiono portret Zmarłe-

go w otoczeniu bukietów pięknych kwiatów. Codzien-

nie po południu był różaniec, na który przychodziło 

kilkuset studentów. W  niedzielę została odprawiona 

wyjątkowo uroczysta Msza św. z tłumem ludzi w ko-

ściele i tłumem księży przy ołtarzu. W uniwersyteckim 

hotelu Morris Inn, gdzie mieszkałem, rozmowy przy 

recepcji, na korytarzu czy podczas śniadania właściwie 

były niemal wyłącznie o  tym, że zmarł Jan Paweł  II. 

Stacja CNN przez cały dzień nadawała wspomnienia, 

filmy, wypowiedzi i komentarze, przerywane tylko co-

godzinnymi wiadomościami. Tak wyglądał dzień na 

University of Notre Dame (ND) w amerykańskim sta-

nie Indiana w pierwszych dniach kwietnia 2005 r., gdy 

miało tam miejsce pierwsze spotkanie Catholic Uni-

versities Partnership (CUP). Może św.  Jan Paweł  II 

już wtedy wyznaczał nam drogę, kiedy po raz pierw-

szy, jeszcze jakby niepewnie, rozmawialiśmy o  misji 

uniwersytetu katolickiego w  gronie kilkunastu osób 

z kilku uniwersytetów, w tym KUL i ND.

Gdy prof. A. James McAdams, dyrektor Nanovic 

Institute for European Studies ND, wyjaśniał, jakie 

partnerstwo ma na myśli, już wiedzieliśmy, że to cen-

ny projekt, z  którego będą dobre owoce. A  chodziło 

o rzeczy praktyczne i konkretne, a nie o debaty na po-

ziomie nazbyt teoretycznym. O  to, by z wzajemnych 

historii i doświadczeń uczyć się, jak być coraz lepszym 

uniwersytetem, pełnym zdrowej, akademickiej ambi-

cji, ale i nieustającej wierności „sercu Kościoła”, gdzie 

wedle słów Jana Pawła  II zrodził się każdy katolicki 

uniwersytet. Po tamtej pierwszej sesji w Notre Dame 

odbyło się już dziesięć kolejnych, aż po intrygujące 

debaty w Rzymie w ostatnich dniach września bieżą-

cego roku, zogniskowane wokół  sposobów kształto-

wania postawy obywatelskiej wszystkich, którzy two-

rzą wspólnotę akademicką w europejskim i amerykań-

skim społeczeństwie demokratycznym. Uniwersytet, 

zwłaszcza katolicki, musi bowiem mieć świadomość, 

że nie istnieje dla siebie, ale dla świata, do którego 

– jak cały Kościół – jest posłany. Ma więc nie tylko 

pomagać zrozumieć świat, ale też wychowywać do 

odpowiedzialnej, twórczej, ale i  krytycznej obecności 

w tym świecie.

Wspomniana wzajemność jest w  CUP szczegól-

ną wartością, gdyż wszyscy chcemy czerpać z  tego, 

w  jaki sposób inne uniwersytety odpowiedziały na 

zagrożenia i wyzwania zmieniającej się kultury i  ide-

owości środowiska akademickiego. Niejednokrotnie 

prof.  McAdams, jak i  inni amerykańscy uczestnicy 

naszych debat tłumaczyli, jak sami zmagają się z po-

stępującą pluralizacją i laicyzacją amerykańskiego spo-

łeczeństwa, a przez to i ich wspólnoty uniwersyteckiej. 

Sesja na KUL (2006), poprzez przywołanie naszej hi-

storii sporów o wolność myśli akademickiej z  lat ko-

munistycznych i późniejszych, była okazją, by na nowo 

odczytać obiecujące i niepokojące znaki współczesne-

go czasu. Dwa spotkania budapesztańskie na Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem (2005 i  2013), który po-

czątkami sięga XVII  w., stały się okazją, by wskazać 

na potrzebę wychowania młodych ludzi do pełnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa, z należnym zro-

zumieniem swoistości własnej historii, także najnow-

szej historii środkowo-wschodniej Europy. Sesja ukra-

ińska (2008) pozwoliła dostrzec, jak niewielkie środo-

wisko akademickie może skutecznie zmieniać życie 

publiczne w  państwie o  zagmatwanej sytuacji poli-

tycznej. Spotkanie w  Rużomberoku (2007) pokazało 

ks. dr hab. Sławomir 
Nowosad, prof. KUL

kierownik Katedry Historii 
Teologii Moralnej i Teologii 

Moralnej Ekumenicznej

W dniach 26-27 IX 2014 r. odbyło się Rzymie sympozjum pt. „Źródła 
postawy obywatelskiej. Katolickie szkolnictwo wyższe a demokracja 
w Europie”, zorganizowane przez Catholic Universities Partnership

KUL, ND i inne uniwersytety – 
uczyć się od siebie nawzajem

Jezioro na terenie kampusu uniwersyteckiego
(fot. ks. Sławomir Nowosad)

Kampus University of Notre Dame 
(bazylika, gmach główny)

(fot. ks. Sławomir Nowosad)
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szanse i  trudności nowego uniwersytetu katolickiego 

w  kontekście stosunkowo młodej państwowości Sło-

wacji. Z czasem do CUP dołączyły Institut Catholi-

que de Paris oraz Università Cattolica del Sacro Cu-

ore. Gdy na sesji paryskiej (2010) próbowano pokazać, 

jak uniwersytet katolicki zmaga się z pełnieniem swo-

jej misji wobec radykalnej laickości państwa, spotkanie 

w Mediolanie (2011) – obok spotkania na rzymskim 

Seraphicum (2009) – pozwoliło lepiej zrozumieć wło-

ski, o  najdłuższej historii chrześcijańskiej, kontekst 

owocnego uczestnictwa uniwersytetu w życiu Kościoła 

i  społeczeństwa. Od niedawna do CUP należy także 

Hrvatsko katoličko sveučilište z Zagrzebia, uniwersy-

tet założony kilka lat temu. Zainteresowanie tym pro-

jektem dotarło ostatnio do nas również z niemieckiego 

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt oraz z ir-

landzkiego Trinity College Dublin.

10-letni cykl spotkań i  debat wypracował wyjąt-

kowo wartościowy materiał, pozwalający lepiej zrozu-

mieć misję uniwersytetu katolickiego w świecie, który 

się zmienia nie zawsze na lepsze, ale nigdy nie mo-

że w nim zabraknąć dojrzałego, akademickiego głosu, 

wołającego o  integralność poznania (siebie i  świata) 

oraz otwartość na transcendencję. Służyły temu tak-

że spotkania z  ludźmi, którzy w  wyjątkowy sposób 

wpisali się w życie swoich uniwersytetów. Byli wśród 

nich: ks. T.M. Hesburgh z ND, o. prof. A.M. Krąpiec 

z  KUL, ks.  B.  Gudziak z  UKU we  Lwowie (dzisiaj 

biskup dla diaspory greckokatolickiej we Francji, kra-

jach Beneluksu i  Szwajcarii), abp  Ch.J.  Brown (ab-

solwent ND, obecnie nuncjusz apostolski w  Irlandii) 

czy prof. F. Imoda SJ (prezydent watykańskiej agencji 

uniwersyteckiej Avepro). Nie można też pominąć całej 

serii sympozjów jako owocu wzajemnych kontaktów 

o  charakterze naukowym między przedstawicielami 

poszczególnych uniwersytetów. W szczególny sposób 

trzeba docenić możliwość korzystania ze  stypendiów 

i grantów oferowanych przez University of Notre Da-

me, z których mogło skorzystać także kilkunastu na-

uczycieli akademickich z KUL.

Pomysł prof.  McAdamsa o  nadaniu trwalszego 

kształtu relacjom partnerskim między uczelniami ka-

tolickimi, nabierający pierwszych kształtów w  kon-

tekście swoistego „blasku śmierci” św.  Jana Pawła  II, 

to przykład odważnego i  wizjonerskiego patrzenia 

w przyszłość, która nawet gdy jawi się jako trudna czy 

niepokojąca, w istocie jest raczej wyzwaniem i szansą. 

„Nie lękajcie się…” – to nasz święty już Profesor, któ-

rego głos na spotkaniach CUP często słychać.

Od dłuższego czasu towarzyszyła mi chęć pozna-

wania świata i zdobywania nowych doświadczeń 

i  wiedzy. Podróże, poznawanie innych kultur oraz 

gruntu, na którym rozwija się nauka poza granicami 

Polski, często stanowią szczególne wyzwanie. Przez 

ostatnie pół roku uczestniczyłem w zagranicznych sta-

żach, kursach i szkoleniach, które okazały się szczegól-

nie udane i wartościowe.

Pierwszą podróż odbyłem do Houston (Teksas) 

w Stanach Zjednoczonych. Było to możliwe za sprawą 

organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II projektu pod nazwą „Najlepsze prak-

tyki” w  strategicznej transformacji KUL. Wyjazd ten 

poprzedzony był formalnym procesem aplikacyjnym. 

Spośród wielu krajów i uniwersytetów wybrałem Rice 

University w  Houston (TX, USA). Realizacja stażu 

na tym uniwersytecie możliwa była dzięki uprzejmo-

ści prof. Steve’a Motowidlo, który podjął się czuwania 

nad organizacją stażu oraz umożliwił mi oraz mojej 

małżonce uczestniczenie w zespole badawczym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych 

nastał długo oczekiwany dzień wylotu (1  II 2014  r.) 

na 3-miesięczny staż naukowy do Rice University. 

Pierwsze dni skupiały się wokół spraw organizacyj-

nych, dopełnianiu formalności stażu, jak również na 

poznawaniu uniwersytetu oraz jego struktury. Profe-

sor Motowidlo przedstawił nas pracownikom Insty-

tutu Psychologii oraz zorganizował miejsce do pracy. 

Dla stypendystów zza granicy przygotowany był bo-

gaty program wdrażania się w pracę na uniwersytecie. 

dr Piotr Mamcarz
asystent w Katedrze 
Psychologii Organizacji 
i Zarządzania

Pobyty naukowe w Stanach Zjednoczonych i Niemczech

Bezcenne doświadczenie

Autor artykułu na tle gmachu 
głównego Rice University 
(fot. Izabela Mamcarz)

Ołtarz główny w kościele 
uniwersyteckim – bazylice 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (fot. ks. Sławomir 
Nowosad)
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Wsparcie to polegało między innymi na organizacji 

codziennych kursów językowych, dostępie do ośrodka 

sportowego, informatycznego, biblioteki czy labora-

torium badań psychologicznych. W  Rice University 

studiuje ok. 5000 studentów z  całego świata. Klimat 

uniwersyteckich murów i piękno otaczającej przyrody 

stanowiły szczególne warunki do pracy i wypoczynku. 

Codzienna obecność na uniwersytecie była dla 

nas okazją do poznania nowych ludzi, podejmowa-

nia ciekawych rozmów na tematy naukowe i  kultu-

rowe. Uczestniczyliśmy w wielu wykładach i uroczy-

stościach uniwersyteckich. Cotygodniowe spotkania 

w większej grupie pracowników Instytutu Psychologii 

poświęcone były sprawom naukowym oraz projektom 

badawczym. Podjąłem współpracę nad projektowa-

niem i tłumaczeniem narzędzia badawczego dotyczą-

cego postaw lekarzy względem pacjentów. Ponadto 

przygotowaliśmy projekt badań międzykulturowych. 

Małżonka koncentrowała się na projekcie badawczym, 

którego celem było poznanie postaw studentów medy-

cyny wobec przyszłych pacjentów. Kończyła również 

pisanie pracy doktorskiej na temat psychologicznych 

korelatów podejmowania samoleczenia. Pobyt na Rice 

University i współpraca z wybitnymi profesorami by-

ły dla nas okazją do rozpoczęcia ciekawych projektów 

badawczych oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia.

Pobyt w malowniczym Teksasie wiązał się również 

z  podróżami. Udało nam się zwiedzić wiele miast, 

m.in. San Antonio, do złudzenia przypominające eu-

ropejską Wenecję, Galveston, Austin. Wielkim wy-

darzeniem, na które mieszkańcy Houston czekają 

cały rok, było Houston Rodeo, prezentujące wyczy-

ny i  umiejętności kowbojów. Nie mogliśmy również 

zapomnieć o  Centrum Lotów Kosmicznych NASA, 

gdzie zapoznaliśmy się z  historią lotów, jak również 

z  aktualnie przeprowadzanymi misjami w  kosmosie. 

W Houston znajduje się również największe centrum 

medyczne na świecie, imponujące swoim zasięgiem 

i stopniem specjalizacji.

Dość szybko udało nam się zaaklimatyzować w no-

wych warunkach także dzięki tutejszej Polonii, liczącej 

ponad 200 rodzin, koncentrującej się głównie wokół 

polskiej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej (Our 

Lady of Czestochowa Church). Proboszczem w  tej 

parafii jest ks. dr Waldemar Matusiak, absolwent teo-

logii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W pa-

rafii działa wiele wspólnot i  organizacji, jak również 

zespół Wawel, który w pieśniach, tańcach i ludowych 

strojach kultywuje i rozwija swoje przywiązanie do oj-

czyzny. Z polską parafią związani byliśmy przez cały 

czas pobytu w Houston. Spędzaliśmy wspólnie Wielki 

Post, rekolekcje prowadzone przez o. Leona Knabi-

ta, a  także Święta Wielkanocne. Udało nam się tak-

że uczestniczyć w  wielkim wydarzeniu parafialnym, 

jakim było wzniesienie i  poświęcenie pomnika Jana 

Pawła II. Kontakt z Polonią w Houston pozwolił nam 

czuć się blisko polskiej tradycji i  kultury, szczególnie 

w okresie świątecznym.

Kolejny wyjazd zagraniczny odbył się w  ramach 

projektu Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju. 

Dotyczył on szkolenia z  zakresu zarządzania infra-

strukturą badawczą w ramach działalności organizacji 

SIMS (Science Infrastructure Management Support). 

Początek realizacji projektu miał miejsce w  Warsza-

wie, następnie wyruszyliśmy do ośrodków badawczych 

w  Lipsku i  Dreźnie (Niemcy), Summers i  Yorktown 

(USA). Podczas cyklu intensywnych szkoleń i warsz-

tatów zapoznaliśmy się z wieloma obszarami istotnymi 

dla funkcjonowania jednostki badawczej oraz realizo-

wania przez nią określonej misji. Obszary te dotyczyły 

m.in. tworzenia katalogu usług, umiejętności przed-

stawiania zasobów jednostki, utrzymywania płynności 

i  trwałości finansowej projektów infrastrukturalnych 

czy też zarządzania zasobami ludzkimi, profesjonalne-

go budowania kadr i HR.

Szkolenia w  Niemczech odbywały się w  wysoce 

wyspecjalizowanym instytucie badawczym Fraunho-

fer oraz Max-lanck-Gesellschaft oraz w renomowanej 

wyższej uczelni – Technische Universität Dermstadt 

(TU). W  Stanach Zjednoczonych mieliśmy możli-

wość odbycia specjalizacyjnych kursów w IBM Tho-

mas J. Watson Research Center z ośrodkami w Sum-

mers i Yorktown.

Po powrocie do kraju każdy z  uczestników sty-

pendium miał za zadanie przygotować projekt od-

noszący się do proponowanych rozwiązań i nowator-

skich wdrożeń w ramach działalności reprezentowanej 

przez siebie jednostki organizacyjnej. Stanowiło to 

ostateczny, realny efekt stażu. Projekt ten kontynu-

owany będzie jeszcze do przyszłego roku w  postaci 

cyklu spotkań, szkoleń i  doradztwa członków grupy 

SIMS. W ramach tej grupy powołane zostało również 

Stowarzyszenie SIMS dla osób wspierających różno-

rakie infrastruktury badawcze oraz działania o charak-

terze naukowo-rozwojowym. Ponadto sami uczestnicy, 

jak również rekomendowane przez nich osoby będą 

mieli okazję uczestniczyć w  cyklu szkoleń na terenie 

Polski, mających na celu wspomaganie działalności 

w poszczególnych obszarach zarządzania uniwersyte-

tem i działającymi jednostkami.

Zarówno 3-miesięczny staż na Rice University, jak 

i szkolenia w renomowanych, światowej klasy jednost-

kach badawczych są źródłem bezcennych doświad-

czeń. Nabyta wiedza i umiejętności stanowią nieoce-

nione narzędzie tak w  pracy naukowej, jak i  dydak-

tycznej. Poznanie nowych zakątków świata, kultury 

innych narodowości, sposobu pracy oraz kierunków 

rozwoju uniwersytetów i  centrów szkoleniowych po-

szerza perspektywy i skłania do stawiania nowych py-

tań badawczych. 

Uczestnicy kursu w IBM 
Thomas J. Watson Research 

Center w Yorktown 
(fot. Michał Jóźwik)
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Laboratorium Optyki Rentgenowskiej 

Profil naukowo-badawczy Laboratorium skupia 

się przede wszystkim na projektowaniu, wytwarza-

niu i testowaniu metalicznych kapilar, które mają za-

stosowanie w  optyce twardego (czyli wysokoenerge-

tycznego) promieniowania rentgenowskiego. Mało kto 

wie, jak zogniskować promieniowanie rentgenowskie 

tak, aby naświetlić obszar o średnicy kilku mikrome-

trów. Zogniskowana wiązka promieniowania rentge-

nowskiego oświetla badany punkt, a promieniowanie 

wtórne pozwala na uzyskanie informacji o strukturze 

i składzie chemicznym w badanym obszarze. W takich 

technikach analitycznych, jak nanotomografia czy mi-

krofluorescencja rentgenowska, tego typu obiekty są 

przedmiotem zainteresowania i w nich właśnie będzie 

wykorzystana wytworzona w  Laboratorium kapila-

ra metaliczna. „Sterowanie” promieniowaniem rentge-

nowskim jest bardzo trudne, gdyż nie działają w nim 

rozwiązania znane z optyki klasycznej. Obecnie służą 

do tego m.in. kapilary szklane, ale celem Laborato-

rium jest zastąpienie ich metalicznymi, potencjalnie 

posiadającymi lepsze właściwości optyczne. Aby mo-

gły efektywnie skupiać promieniowanie rentgenow-

skie, kapilary metaliczne muszą spełniać bardzo wy-

sokie wymagania jakościowe, a dotyczy to głównie ich 

powierzchni wewnętrznej. W  dużym uproszczeniu – 

kapilary te muszą być idealnie gładkie od środka, czyli 

o bardzo małej chropowatości (w praktyce poniżej 1 

nm) oraz małej falistości. Dodatkową trudność stano-

wi fakt, że profil wewnętrzny wzdłuż kapilary nie jest 

cylindryczny; powinien mieć kształt paraboliczny lub 

eliptyczny, który zapewni odpowiednie odbicie pro-

mieni i ich zogniskowanie. 

Dr Robert Mroczka, kierownik Laboratorium, ma 

w tym zakresie duże doświadczenie, które zdobył, pro-

wadząc własne eksperymenty w Laboratorium, a tak-

że pracując w  renomowanych ośrodkach naukowych 

na świecie (Międzynarodowa Agencja Energii Ato-

mowej w  Seibersdorf k. Wiednia, Instytut Atomi-

styki w  Wiedniu, ośrodek synchrotronowy HASY-

LAB w  Hamburgu). Dzięki prowadzonym od kilku 

lat eksperymentom obejmującym proces wytwarza-

nia gładkich powierzchni udało się w sposób niezwy-

kle istotny zredukować dwie, wyjątkowo niekorzystne 

w  tym wypadku właściwości powierzchni – falistość 

i chropowatość. 

Dr Mroczka opracował autorską metodę wytwa-

rzania metalicznych kapilar rentgenowskich, składają-

cą się z kilku etapów. Po pierwsze drut stalowy o śred-

nicy 0,2 mm jest pokrywany miedzią w procesie elek-

trochemicznego osadzania, aby otrzymać paraboliczny 

profil. Następne etapy to elektropolerowanie i osadza-

nie warstwy polimerowej (dzięki czemu powierzch-

nia osiąga ekstremalną gładkość 0,5 nm). W kolejnym 

etapie złoto osadzane jest w sposób próżniowy, a war-

stwa niklu – elektrolitycznie. Na koniec usuwa się 

drut ze środka i kapilara jest gotowa. Końcowy sukces 

uwarunkowany jest powodzeniem każdego etapu, bo 

nawet najmniejszy błąd, spowodowany nieuwagą lub 

też czynnikami niezależnymi od człowieka, powoduje, 

że kapilara będzie słabej jakości albo w ogóle nie zo-

stanie wykonana. 

Wielokrotne przyspieszenie prac możliwe by-

ło dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury w ramach 

projektu ICBN. Prace nad udoskonaleniem techno-

logii wytwarzania metalicznej kapilary rentgenowskiej 

są kontynuowane, a ich efekty dają duże nadzieje na to, 

że znajdzie ona zastosowanie przy ogniskowaniu pro-

mieniowania rentgenowskiego w  nanotomografach 

rentgenowskich, spektrometrach do mikrofluorescen-

cji rentgenowskiej i  synchrotronach, być może nawet 

w naszym rodzimym, budowanym właśnie w Krako-

wie, synchrotronie „Solaris”.

Pracownia Zastosowań Metod 
Separacji i Spektroskopii

Pracownia specjalizuje się w opracowywaniu chro-

matograficznych metod analitycznych, m.in. służących 

do kontroli jakości żywności, w tym do oceny zawar-

tości pozostałości pestycydów w owocach, warzywach, 

ziołach i wszystkim, co spożywamy. Pestycydy, chociaż 

przydatne do zwalczania szkodników, od chwastów 

do insektów, stosowane w  nieprawidłowy sposób, są 

źródłem skażenia żywności i  mają tendencję do ku-

mulowania się w organizmie. Zwłaszcza żywność spo-

żywana w formie nieprzetworzonej, czyli owoce i wa-

rzywa, synonim zdrowego odżywiania, może okazać 

dr hab. Elżbieta Anna 
Stefaniak, prof. KUL
dyrektor ICBN

Interdyscyplinarne 
Centrum Badań 
Naukowych KUL (cz. 2)

Powierzchnia miedzi przed i po wygładzeniu; obraz wykonany techniką AFM 
(fot. Robert Mroczka)
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się zabójcza. Dlatego bardzo ważna jest ich kontro-

la – szybka i  wiarygodna analiza, która pozwoliłaby 

w  sposób niepodważalny określić, czy produkty na-

dają się do spożycia zgodnie z  normami europejski-

mi. Taka metoda została opracowana w Pracowni dla 

porzeczki czarnej i  czerwonej, maliny, truskawki, je-

żyny, kalafiora i  brokułu. Po pewnych modyfikacjach 

mogłaby ona służyć także do badania innych gatun-

ków owoców i warzyw. Wiarygodność metody anali-

tycznej musi być potwierdzona przez spełnianie ściśle 

określonych kryteriów, tzw. walidację metody. Tylko 

zastosowanie walidowanych metod zapewnia wiary-

godność wyniku analizy, a ma to szczególne znaczenie 

zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Opracowana 

przez zespół Pracowni metoda spełnia wszystkie kry-

teria zapewniające rzetelne oznaczenie analitu (w tym 

wypadku pestycydów) w tak skomplikowanej matrycy 

(czyli analizowanej próbce) jak żywność. Poszukiwanie 

jednego związku chemicznego wśród tysięcy innych 

wchodzących w  skład truskawki czy brokułu wcale 

nie jest proste. A co w sytuacji znacznie większej licz-

by związków? Oznaczenie pięćdziesięciu pestycydów 

w jednym gatunku owoców – to pięćdziesiąt analiz, ale 

zbadanie dziesięciu gatunków owoców od dziesięciu 

różnych dostawców – to ogromna praca. W Pracow-

ni znaleziono sposób na ten problem – sprawdzono, 

czy można w  określonej grupie produktów stosować 

tzw. matrycę reprezentatywną, czyli sposób kalibracji 

metody dla wybranego produktu (np. porzeczki) do 

wszystkich owoców z  tej grupy (owoców miękkich). 

Chociaż nie jest to rozwiązanie uniwersalne dla całej 

gamy pestycydów, to sprawdza się w 70% kombinacji 

analit – matryca. Pozwala to zmniejszyć czas i koszty 

prowadzonych analiz, a jednocześnie zachować poczu-

cie bezpieczeństwa co do jakości spożywanych owo-

ców i warzyw. 

Pestycydy nie są wyłącznym zagrożeniem dla bez-

pieczeństwa żywności, a  przez to naszego zdrowia. 

Tam, gdzie znikają środki ochrony roślin, pojawia 

się pleśń. Grzyby pleśniowe atakują owoce, warzy-

wa, produkty zbożowe, orzechy, wszędzie tam, gdzie 

jest ciepło i wilgotno. I oczywiście tam, gdzie nie ma 

„chemii”. Grzyby pleśniowe produkują mykotoksyny, 

bardzo groźne dla zdrowia związki chemiczne, które 

działają toksycznie na tkanki, prowadzą do uszkodze-

nia wątroby i nerek, są kancerogenne. Niezbędny jest 

więc system kontroli, czyli szybka i wiarygodna meto-

da analityczna. Odpowiedź na to zapotrzebowanie ma 

także zespół Pracowni. 

Współczesne metody separacyjne i  spektrosko-

powe pozwalają odnaleźć każdy organiczny związek 

w każdym produkcie i zmierzyć jego stężenie. A pro-

blemy współczesności i  wynikające z  tego poszuki-

wania coraz to nowych metod analitycznych zdają 

się nie mieć końca. Jednym z takich wyzwań są sub-

stancje psychoaktywne, obecne na rynku w  zasadzie 

bez ograniczeń w wyniku sprytnie omijanych regulacji 

prawnych. Substancje te, wchodzące w skład dopala-

czy, są między innymi pochodnymi względnie proste-

go związku o  nazwie systematycznej 2-amino-1-fe-

nylopropan-1-on, czyli katynonu. Związki te, przez 

swoją różnorodność wynikającą z  wprowadzania do 

struktury nowych podstawników, są trudno uchwyt-

ne dla analityka, a jeszcze trudniej dla wymiaru spra-

wiedliwości. Ustawa z  dnia 29 lipca 2005  r. o  prze-
ciwdziałaniu narkomanii była wielokrotnie modyfiko-

wana, a nowe substancje pojawiające się na rynku są 

umieszczane w kolejnych załącznikach. Niestety „pro-

ducenci” działają szybciej i  wprowadzają do obiegu 

kolejne modyfikacje, wykorzystując zbyt wolne dzia-

łanie systemu policyjno-prawnego. Dlatego chemicy 

muszą być szybsi, a metody wykrywania i oznaczania 

tych substancji – wiarygodne, elastyczne i dostosowa-

ne do szybko zmieniającego się asortymentu. Kieru-

jąca Pracownią dr hab. Emilia Fornal, we współpracy 

z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie, opracowała 

metodykę analityczną służącą identyfikacji psychoak-

tywnych składników w dopalaczach. 

Oprócz związków małocząsteczkowych (leki, me-

tabolity, narkotyki, środki odurzające, używki, toksyny, 

pestycydy) w Pracowni prowadzi się oznaczenia także 

związków wielkocząsteczkowych (białka). Naturalnie 

nie byłoby to możliwe bez nowoczesnej aparatury, któ-

ra została zakupiona ze  środków uzyskanych w  pro-

jekcie. W  Pracowni działają chromatografy cieczowe 

sprzężone ze spektrometrami mas, chromatografy ga-

zowe sprzężone ze  spektrometrami mas, chromato-

grafy cieczowe – analityczny i  półpreparatywny oraz 

urządzenia do ekstrakcji. 

Pracownia Materiałów 
Kompozytowych i Biomimetycznych

Materiały kompozytowe powstają w  wyniku po-

łączenia materiałów o  różnych właściwościach, aby 

stworzyć jeden, makroskopowo jednolity, o  pożąda-

nych właściwościach. Jeden z  materiałów ma zazwy-

czaj strukturę usieciowaną lub włóknistą, drugi stano-

wi swoisty wypełniacz, wzmacniający całą strukturę. 

W  przyrodzie spotkać można szeroką gamę mate-

riałów kompozytowych, począwszy od drzew, zębów 

i  kości poprzez muszle, łuski i  pancerze. Profil ba-

dań naukowych prowadzonych w  Pracowni obejmu-

je wszelkiego typu analizy materiałowe, począwszy 

od skali mikro (obiekty o wymiarach mikro- i nano-

metrów), oraz identyfikację składu i  charakterystykę 

materiałów metodami nieniszczącymi w skali makro. 

Planowane zadania do realizacji w Pracowni mają na 

celu także syntezę nowych materiałów kompozyto-

wych i biomimetycznych na bazie kompozytów natu-

ralnych i biopolimerów ceramicznych oraz udoskona-

lanie materiałów obecnie stosowanych w  medycynie 

i budownictwie.

Prowadząc nierówną walkę z niszczycielskim dzia-

łaniem czasu, człowiek poszukuje materiałów biopo-

dobnych i biokompatybilnych, aby naprawiać i/lub za-

stępować te naturalnie wytworzone przez organizm, 

np. kości, zęby. Badanie nowych wypełnień, implan-

tów, materiałów zastępujących lub uzupełniających 

ubytki w kościach czy w zębinie – to ważny temat ba-

dawczy realizowany w Pracowni, we współpracy z ze-

społem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowaw-

czej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lu-

blinie. W porozumieniu z naukowcami z Politechniki 
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Lubelskiej dr Jakub Nowak, kierownik Pracowni, pro-

wadzi także badania środowiskowe, np. analizę i iden-

tyfikację azbestów w  materiałach budowlanych oraz 

monitorowanie włókien azbestu na składowiskach 

podziemnych. Na uwagę zasługuje także problematyka 

zanieczyszczenia roślin poprzez wychwyt metali i me-

taloidów z pyłu atmosferycznego z terenów uprzemy-

słowionych. Badania te mają szczególne znaczenie dla 

jakości warzyw liściastych i paszy, także ze względu na 

efekt kumulacji w organizmie człowieka. Prowadzone 

są one z  naukowcami francuskimi z  Laboratoire de 

Spectrochimie Infrarouge et Raman, Université de 

Lille  1 oraz z Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et 

Environnement, Université de Toulouse. W  2013  r. 

rozpoczęto wspólne badania z  naukowcami z  Poli-

techniki Lubelskiej i  uniwersytetu w Drohobyczu na 

Ukrainie nad karbonizacją implantowanej borem po-

wierzchni polimetakrylanu metylu. Implantacja jonów 

jest szczególnie interesująca jako sposób modyfikacji 

powierzchni, gdyż może prowadzić do powstawania 

półprzewodników z  warstw nieprzewodzących, two-

rzonych przez polimery.

Lista tematów badawczych realizowanych w  Pra-

cowni byłaby niepełna, gdyby nie wymienić badań 

nad naturalnymi kompozytami i  materiałami bio-

organicznymi. Do nich należą skamieniałe drzewa, 

koralowce czy też muszle. Materiały te, ze  względu 

na swoją złożoność i  regularność struktury oraz nie 

zawsze poznany skład, są bardzo wymagające, jeśli 

chodzi o zastosowane techniki badawcze. Mikroskop 

optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy, mikro-

sonda elektronowa – to narzędzia umożliwiające je-

dynie wizualizację i  poznanie rozkładu pierwiastków 

w  poszczególnych obszarach tworzących regularnie 

powtarzany wzór w  strukturze materiału. Wskaza-

nie obecności pierwiastków nie jest wystarczające do 

pełnej charakterystyki materiału. Potrzebna jest też 

wiedza na temat struktury krystalicznej, obecności 

związków chemicznych, minerałów, składu i  czysto-

ści faz. Do istniejących dwóch technik konieczne jest 

zatem dołączenie trzeciej i być może jeszcze czwartej, 

która umożliwi oznaczenie składu fazowego (mikro-

skopia ramanowska, mikrofluorescencja rentgenow-

ska), aby odkryć tajemnice subtelnej struktury i piękna 

ukrytego wewnątrz skomplikowanych tworów bionie-

organicznych. Pracownia posiada komplet aparatury 

służącej to tego typu oznaczeń, ponadto spektrometr 

masowy z  jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyj-

nie ICP-MS, wyposażony dodatkowo w  przystawkę 

laserową do ablacji próbki (urządzenie to umożliwia 

oznaczenie zawartości pierwiastków w części nieorga-

nicznej fragmentu materii o  średnicy od kilkunastu 

mikrometrów wzwyż). 

***

Tematyka badawcza jednostek ICBN, przedsta-

wiona w części 1 i 2 artykułu, jest zawarta w studium 

wykonalności do projektu Centrum, co nakreśla kie-

runki jego rozwoju na najbliższe lata. Misją ICBN jest 

wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych na naszej 

Uczelni oraz nawiązanie współpracy zespołów badaw-

czych z różnych dyscyplin naukowych, środowisk i re-

gionów, aby wspólnie prowadzić szeroko zakrojone, in-

terdyscyplinarne prace badawcze. Zespół Centrum jest 

też otwarty na nowe wyzwania i współpracę ze środo-

wiskiem nie tylko akademickim. Realizacja wspólnych 

projektów z tymi, którzy sukcesy naukowe przekuwają 

w  sukces biznesowy, z  praktykami przemysłu i  lide-

rami przedsiębiorczości, jest zawsze mile widziana. 

Otwarcie budynku ICBN, powstającego w kampusie 

Poczekajka, planowane jest na przyszły rok. Do tego 

czasu laboratoria i  pracownie ICBN działają w  tzw. 

Pawilonie Chemii. 
Budynek ICBN 
(fot. Elżbieta Anna Stefaniak)

Zdjęcie korala czarnego (SEM – Skaningowy Mikroskop Elektronowy) 
oraz rozkład wybranych pierwiastków w poszczególnych obszarach 
jego struktury, oznaczonych za pomocą detektora dyspersji energii EDS 
(fot. Dorota Nowak)
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Dnia 7  IX 2014  r. odbył się 24.  Półmaraton 

PHILIPS PIŁA. Mistrzostwa Polski w  Półma-

ratonie, w którym drużyna Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II zdobyła złoty medal i uzy-

skała tytuł mistrza Polski. W skład zespołu wchodzili: 

Piotr Zięba, Emil Żak, Marek Maziejuk oraz Bartosz 

Gruca, należący do sekcji lekkoatletki AZS KUL.

Aura nie sprzyjała pobijaniu życiowych rekordów, 

gdyż temperatura w  cieniu wynosiła prawie 30ºC. 

Mimo to drużyna liczyła na możliwie jak najwyższy 

wynik w klasyfikacji drużynowej studentów oraz god-

ne reprezentowanie Uczelni. 

W całej imprezie wystartowało 2856 biegaczy, nie 
tylko z Polski. Na podium w klasyfikacji general-
nej triumfowali Kenijczycy: Daniel Muindi Muteti 
– z czasem 1:02:11, John Kipkorir Mutai – 1:04:34, 
John Kibichiy Tanui – 1:04:57. Najlepszym Polakiem 
okazał się Adam Nowicki z czasem 1:06:17. 

Zespół KUL uplasował się na pierwszym miejscu 
w klasyfikacji drużynowej studentów dzięki rezul-
tatom osiągniętym przez poszczególnych biegaczy: 
Piotra – 1:24:02, Bartosza – 1:33:21, Emila – 1:44:10 
oraz Marka – 01:47:37. Powyższe czasy pozwoliły na 
zajęcie w klasyfikacji generalnej miejsc, odpowied-
nio: 95, 309, 781 oraz 1013. W klasyfikacji studentów 
miejsca naszej czwórki przedstawiały się następująco: 
7, 19, 44 oraz 52. Zwycięzcą tej kategorii został Jakub 
Szymankiewicz z czasem 1:13:24.

Ponadto Piotr może się pochwalić 21 miejscem 
w klasyfikacji Mistrzostw Polski w Półmaratonie 
Mężczyzn, w którym znów zwyciężył Adam Nowicki. 

Monika Nawrocka – nasza tegoroczna absolwent-

ka studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku 

ekonomia, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski 

oraz międzynarodowych mityngów European Ath-

letics (EEA), srebrna medalistka Pierwszego Mara-

tonu Lubelskiego, członek kadry narodowej Polskie-

go Związku Lekkiej Atletyki, z  powodzeniem może 

powiedzieć, że odniosła sukces, a  reprezentując czy 

to kraj, czy Uczelnię na sportowych arenach zarówno 

w Polsce, jak i poza jej granicami, z całą pewnością by-

ła chlubą naszej Uczelni.

Monika już od najmłodszych lat potrafiła skutecz-

nie połączyć naukę ze  sportem, czerpiąc z obu wiele 

przyjemności, czego ukoronowaniem jest ukończenie 

studiów oraz powołanie do kadry narodowej Polski 

w lekkiej atletyce w chodzie sportowym. Monika uro-

dziła się w  Lublinie 10  X 1990  r. jako ważąca nie-

spełna 1600 g siostra bliźniaczka starszego o 5 minut 

brata. Mama Moniki, wspominając tamten czas, mówi 

o  niej, że już od poczęcia przyszło jej córce walczyć 

i rywalizować, stąd pewnie w niej ten upór i wytrwa-

łość w dążeniu do obranych celów.

Przygoda Moniki ze sportem wyczynowym zaczęła 

się w wieku 12 lat w barwach MKS Start Lublin pod 

okiem pierwszego trenera Marka Jarosa. Już wtedy 

biegała długie dystanse i zamęczała trenera pytaniem, 

kiedy będzie mogła pobiec półmaraton. I  tak powoli 

dojrzewała w niej miłość do dwudziestki (20 km), jej 

obecnego koronnego dystansu w chodzie sportowym, 

a zarazem dystansu olimpijskiego. Do chodu sporto-

wego namówił Monikę przyjaciel Marka Jarosa, tre-

ner KS  Agros Zamość Marek Kucharski. To on na 

jednym ze zgrupowań sportowych wskazał na jej pre-

dyspozycje do tej dyscypliny sportu, co w połączeniu 

z  jej zamiłowaniem do kilometrów wróżyło ogrom-

ne sukcesy. I  tak zaczął się nowy rozdział w karierze 

sportowej Moniki. W barwach nowego klubu zaczęła 

się ciężka praca nad opanowaniem techniki chodu. 

Monika już od samego początku jako juniorka młod-

sza bez problemu kwalifikowała się do finałów mi-

strzostw Polski, a pierwszy znaczący sukces przyszedł 

w 2009 r., kiedy to zdobyła srebrny medal mistrzostw 

Polski juniorów na dystansie 20 km. W tym też roku 

rozpoczęła studia stacjonarne I  stopnia na kierunku 

Złoci półmaratończycy

Stanisław Lis
starszy wykładowca 

w SWFiS

 Studentka i sportsmenka 

Zwycięska drużyna (od lewej): Piotr Zięba, Marek Maziejuk, 
Bartosz Gruca i Emil Żak 
(fot. ze zbiorów Bartosza Grucy)

Monika Nawrocka na najwyższym 
stopniu podium podczas mityngu 

EEA na Słowacji w 2011 r. 
(fot. Joanna Nawrocka)
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ks. Bartłomiej Wink
wicesenior Konwiktu Księży 
Studentów KUL

W dniach 17-18 X 2014 r. odbyły się w Szczecinie 

V  Mistrzostwa Polski Księży w  Piłce Siatko-

wej. Reprezentacja Konwiktu Księży Studentów KUL 

wystąpiła pierwszy raz w  tego typu imprezie sporto-

wej i  zdobyła srebrny medal. Poziom mistrzostw był 

bardzo wyrównany. Drużyna KUL pokonała kolejno 

księży salezjanów (3:1), księży kapelanów Wojska Pol-

skiego (3:1) oraz księży z diecezji zamojsko-lubaczow-

skiej (3:0). W meczu o pierwsze miejsce reprezenta-

cja księży konwiktorów przegrała z księżmi z diecezji 

częstochowskiej (1:3). Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II reprezentowali: ks. Arkadiusz Bernat 

(psychologia, I rok, studia doktoranckie), ks. Jarosław 

Czapliński (psychologia, V  rok, studia magisterskie), 

ks. Maciej Jakubowski (kapitan drużyny, ekonomia, 

IV rok, studia magisterskie), ks. Piotr Przysucha (psy-

chologia, III  rok, studia licencjackie), ks. Paweł Ry-

bak (historia Kościoła, IV  rok, studia doktoranckie), 

ks. Robert Sadlak (teologia pastoralna, III rok, studia 

doktoranckie), ks. Bartłomiej Wink (teologia pastoral-

na, III  rok, studia doktoranckie). W przyszłości dru-

żyna Konwiktu Księży Studentów KUL planuje serię 

meczów sparingowych i oczywiście udział w kolejnych 

mistrzostwach księży.

Srebrny medal dla siatkarzy

zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II. Lata studiów to czas wytężonej nauki, 

ale też pasmo kolejnych sukcesów sportowych, zwień-

czonych rekordami życiowymi na dystansach 3  km, 

5  km, 10  km i  20  km. Monika Nawrocka z  powo-

dzeniem, pod okiem Stanisława Lisa, Barbary Pudło 

oraz Elżbiety Żurawskiej – trenerów akademickich, 

co roku startowała w  Akademickich Mistrzostwach 

Polski (AMP) w lekkiej atletyce, jak i w biegach prze-

łajowych, a  będąc jednym z  mocniejszych ogniw ze-

społu, pomogła wywalczyć drużynie kobiet miejsce 

w czołowej piątce i szóstce najlepszych uczelni w kraju 

w roku 2011 i 2012. Indywidualnie podczas AMP na 

dystansie 5 km chodu sportowego w 2010 r. zajęła 4 

miejsce, w 2011 – 7, 2012 – 6, zaś w 2013 r. z powo-

du kontuzji nie ukończyła dystansu. Kolejny większy 

sukces indywidualnie odniosła jesienią 2010  r., kiedy 

to reprezentując Polskę podczas międzynarodowych 

mistrzostw Austrii, zaliczanych do mityngów Europe-

an Athletics, rozegranych 2 X 2010 r. w Hollenburgu, 

zajęła 3 miejsce na dystansie 20 km chodu sportowe-

go. Następnego roku, 4 VI 2011 r., wystartowała w 11 

Zahoracka 20 – Race Walking Borský Mikuláš na 

Słowacji, gdzie wygrała, zdobywając tytuł mistrzyni 

Słowacji na 20  km. Brązowy medal Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski na 20  km, zwieńczony rekordem 

życiowym, wywalczyła 21  IV 2012  r. w  Zaniemyślu 

koło Poznania. Jeszcze tego samego roku uplasowała 

się w piątce najlepszych w Polsce kobiet na dystansie 

10 km chodu sportowego po udanym starcie w mię-

dzynarodowym mityngu EEA 6 X 2012 r. w Grodnie 

na Białorusi. Monika uzyskała tam wynik 00:47:50 na 

dystansie 10 km, zajmując 5 miejsce, co dało jej rów-

nież 5 lokatę w Polsce na liście najlepszych chodzia-

rzy wśród kobiet w sezonie 2012 TOP-10 POLAND. 

Czas ten był lepszy od jej rekordu życiowego o prawie 

2 minuty 30 sekund, ustanowionego 15  IX 2012  r. 

w  Eskilstunie w  Szwecji podczas międzynarodowe-

go meczu EEA, gdzie zajęła 6 lokatę. W  roku 2013 

pomimo problemów zdrowotnych udało się Monice 

spełnić jedno z najskrytszych marzeń – przebiec ma-

raton. Był to udany debiut w  Pierwszym Maratonie 

Lubelskim 8 VI 2013 r., ukończony zajęciem 8 miejsca 

w kategorii Open kobiet (2 miejsce w swojej kategorii 

wiekowej K 18-29) w czasie 3:51:50.

Rok 2014 Monika rozpoczęła startem w  lutym 

w Vienna Indoor Gala na dystansie 3 km chodu spor-

towego, gdzie zajęła 4 miejsce, a zaraz potem w Polsce 

na 58.  Halowych Mistrzostwach Polski w  Sopocie, 

gdzie była szósta, oraz w Permit Meetings Race Wal-

king w  Lugano w  Szwajcarii, Podebradach w  Cze-

chach oraz Birsztanach na Litwie. Podczas tego ostat-

niego stanęła na najniższym stopniu podium, zdoby-

wając kolejny medal na zawodach rangi mistrzowskiej.

W  karierze sportowej absolwentki naszej Uczelni 

odnotować można jeszcze wiele innych ważnych wy-

darzeń, nierzadko uwieńczonych medalami, choćby 

starty w  ekstraklasie w  lidze lekkoatletycznej, AMP, 

mityngach w  lekkiej atletyce rangi mistrzowskiej 

w kraju i  za granicą, biegach ulicznych Lublina, Za-

mościa, Świdnika oraz innych miast Polski. Kariera 

sportowa (odnowiła w tym roku współpracę z  trene-

rem kadry narodowej Szymonem Wdowiakiem) i na-

ukowa (podjęła studia doktoranckie w AWF w Kato-

wicach) dopiero otwiera się przed Moniką. Dążenie 

do doskonałości i  uzyskiwania coraz lepszych wyni-

ków napędza nawzajem obie te dziedziny jej życia, 

i jak widać doskonale można je połączyć. Ciężka praca 

i wytrwałość to klucz do sukcesu we wszystkich ob-

szarach życia. 

Srebrna drużyna (górny rząd, 
od lewej): ks. Arkadiusz Bernat, 
ks. Piotr Przysucha, ks. Paweł 
Rybak, ks. Bartłomiej Wink, 
(dolny rząd, od lewej): ks. Maciej 
Jakubowski, ks. Robert Sadlak, 
ks. Jarosław Czapliński (fot. 
ze zbiorów drużyny)



Publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL

Towarzystwo Naukowe KUL 
ul. Gliniana 21 skr. poczt. 123, 
20-616 Lublin tn.kul.lublin.pl

62 Z rekomendacji wydawcy

ks. Wincenty Granat
Deo et Patriae. Głos Rektora KUL 
redakcja Halina Irena Szumił 
ISBN 978-83-7702-914-5
Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 248

Prezentowana książka powstała w perspektywie nadchodzącego jubileuszu 

100-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Otwiera ją Przedmowa prorektora KUL prof. dra hab. Andrzeja Derdziuka 

OFMCap oraz Słowo ks. prof. dra hab. Zdzisława Jańca, postulatora procesu 

beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Wincentego Granata (1900 -1979), rektora 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1965-1970.

Teksty ks. W. Granata zgrupowane zostały w  kilku działach. Najpierw 

umieszczono refleksje dotyczące posoborowej idei uniwersytetu katolickiego 

w ogólności, a szczególnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie 

jego słowa wstępne do publikacji wydanych przez Uniwersytet z okazji Mil-

lenium i  50-lecia Uczelni. Książka zawiera także wypowiedzi rektora KUL 

z obchodów tysiąclecia chrztu Polski, przemówienia wygłoszone podczas in-

auguracji roku akademickiego na Uniwersytecie i przy innych okazjach oraz 

listy kierowane do przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z okazji 

świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Millenium czy 50-lecia Uczelni.

Przypomniane w  publikacji teksty świadczą o  bogactwie ewangelicznej 

mądrości ks. W. Granata, o  jego ogromnym umiłowaniu Kościoła i  ojczy-

zny, a także o rozumieniu problemów współczesnego świata. Zaproponowane 

przez niego rozwiązania trudnych kwestii społecznych są do dziś aktualne.

Halina Irena Szumił 

ks. Jerzy Misiurek 
Źródło życia i świętości. Polska teologia 
kultu Najświętszego Serca Jezusa 
ISBN 978-83-7306-665-6

Lublin: TN KUL 2014, ss. 236

Prace Wydziału Teologii 166 

Książka znanego dogmatyka i  teologa duchowości, znakomitego badacza 

dziejów duchowości chrześcijańskiej ukazuje dzieje i  teologię kultu Bożego 

Serca na ziemiach polskich, począwszy od XVII stulecia do końca pontyfika-

tu św. Jana Pawła II. Przybliża znaczenie kultu Serca Jezusa dla kształtowania 

życia duchowego, a także twórczy wkład w to dzieło polskich teologów. Pol-

ska bowiem odegrała znaczącą rolę w zaprowadzaniu i rozwoju liturgicznego 

kultu Najświętszego Serca Jezusa w  Kościele. Wśród listów napływających 

w XVIII w. do Stolicy Apostolskiej w sprawie ustanowienia święta Serca Je-

zusa z własną Mszą św. i oficjum brewiarzowym znajdowały się także pisma 

naszych władców i biskupów. Po przedstawieniu w Rzymie słynnego memo-

riału polskich biskupów zostało ono w 1765 r. wprowadzone przez papieża 

Klemensa XIII na ziemiach polskich i w Arcybractwie Rzymskim. Doku-

ment ten, jak i pisma naszych teologów są świadectwem wielkiej czci i miło-

ści ludu polskiego do Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza Jego Serca, „źródła życia 

i świętości”. 

Książka wpisuje się też w zbliżający się jubileusz 100-lecia powołania do 

istnienia KUL, którego pierwszym patronem jest Najświętsze Serce Jezusa, 

wybrane przez ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora 

Uczelni, a zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. W uroczystość Serca Jezu-

sowego Uniwersytet obchodzi swoje Święto Patronalne, a przez cały rok po-

zostaje sub summis auspiciis Sacratissimi Cordis Jesu.

Stanisław Sarek 
kierownik zespołu redakcyjnego TN KUL

Wydawnictwo KUL ul. 
Zbożowa 61, 20-827 Lublin 
wydawnictwo.kul.pl



Opłatek Uniwersytecki

Rektor 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na

17 grudnia 2014 r.
godz. 16.00 
Aula im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

spotkanie z władzami 

uniwersytetu, 

wręczenie nagród dla 

najlepszych studentów

dzielenie się opłatkiem

„Trzej królowie” - etiuda 

wigilijna Teatru ITP

wspólne kolędowanie 

z Chórem 

Akademickim KUL

Dzisiaj poznacie, że Pan 
przychodzi, aby nas zbawić...

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, Lublin

Prosimy o przybycie przed godz. 15.45




