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W ŚWIECIE KSIĄŻEK

Z CIMELIÓW
Triod kwietny [Kraków, Szwajpolt Fiol, przed 1491].
Triod jest księgą liturgiczną bizantyńsko-słowiańską.
Zawiera pieśni, modlitwy i cały porządek nabożeństw
Kościoła prawosławnego dla świąt Wielkiej Nocy. Liturgiczny porządek dotyczy okresu od Zmartwychwstania
do pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego.
Pod względem typograficznym druk został bardzo
starannie wydany w języku cerkiewnosłowiańskim redakcji ruskiej w krakowskiej drukarni Szwajpolta Fiola, który przybył do Krakowa z Frankonii. Fiol odegrał w dziejach „czarnej sztuki” ważną rolę, uruchamiając
pierwszą w skali światowej oficynę drukarską, w której
tłoczono cyrylicą księgi liturgiczne na potrzeby Kościoła
prawosławnego.
Druki, które zostały wydane w XV w., to inkunabuły.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa cunabula (kolebka, powijaki) i dotyczy książek w początkowym okresie
rozwoju sztuki drukarskiej.
Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL jest drukiem czerwono-czarnym, o inicjałach
w stylu bałkańskim, zw. plecionką, oprawa to tektura
i półskórek marmurkowy z XIX/XX w. [Oddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Starych Druków, BU KUL,
sygn. XV.206].
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Inspiracją do wyboru tematu wiodącego niniejszego numeru
był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, przypadający
23 kwietnia, ustanowiony przez UNESCO w 1995 r. W Polsce
obchody tego święta, zainicjowane w 2007 r., na szeroką skalę
rozwinęły się od 2008 r. dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby
Książki, która do współpracy w ich organizowaniu zaprosiła
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo
Wydawców Książki, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich,
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Izbę Księgarzy
Polskich oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Instytucje
te wraz z Instytutem Książki z roku na rok przygotowują coraz
więcej projektów, audycji i wydarzeń mających na celu promowanie książek, czytelnictwa, edytorstwa i praw autorskich.
„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów
naszej cywilizacji” (Maria Dąbrowska), często jednak niedoceniany czy marginalnie traktowany. W propagowanie tej tematyki włączają się więc kolejne podmioty życia publicznego,
potwierdzając ważność przesłania tego święta. Liczne przedsięwzięcia mają też służyć rozwiązaniu takich problemów, jak:
stały spadek sprzedaży książek i czytelnictwa w Polsce, wzrost
cen publikacji, niedofinansowanie bibliotek, likwidacja księgarń. Kilka artykułów zamieszczonych w „Przeglądzie Uniwersyteckim”, ukazujących książkę w jej różnych odsłonach, niech
będzie przyczynkiem do tej ważnej dyskusji.
Kwiecień to miesiąc rocznicy urodzin hrabiny Anieli Potulickiej, której działalność gospodarcza, kulturalna, oświatowa, charytatywna ubogacała lokalne wielkopolskie środowiska
i której hojność wspierała funkcjonowanie zgromadzeń zakonnych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bliskiego
jej ze względu na wspólną misję – służbę Bogu i ojczyźnie.
Społeczność uniwersytecka podczas rocznicowych obchodów
przywołała osobę i liczne dzieła hrabiny, zwłaszcza założoną
przez nią fundację na rzecz KUL.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna
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Na początku 1861 roku pp. Potuliccy wyjechali na czas dłuższy za granicę
dla poratowania nadwątlonego zdrowia hr. Marii. [...] Niestety [...] nie
powróciła już nigdy do ziemi ojczystej. W Londynie [...] wydała na świat trzecią
córeczkę — Anielę, po czym w dni kilka przeniosła się do wieczności.
[Hrabina Aniela Potulicka była] zawsze cicha i skromna, jakby skrywająca się za innymi,
lecz wypromieniująca z siebie niezliczone fale ciepła i dobra, tworząca i rozpalająca
wokoło liczne ogniska oświaty i miłosierdzia, zakładająca trwałe fundamenta
pod czyny prawdziwie Boskie, chrześcijańskie i narodowe, które swym istnieniem
najlepiej świadczą o swej fundatorce. Mówiła o sobie niechętnie i mało, nie pragnąc
rozgłosu, gdyż czyniła to zawsze tylko dla Boga; przeważną część swych dobrych
uczynków wielkiego miłosierdzia ukrywała starannie przed okiem ludzkim.
«Znaliśmy ją, kochali i czcili jakby świętą – powiadali [jej bliscy] – nikt bardziej niż
O n a nie jest godnym utrwalenia w pamięci społeczeństwa jako przykład do naśladowania.
Gabriela Łańcucka
Aniela Potulicka. Skromna fundatorka wielkich dzieł
Katowice 1938, s. 5-7, 10-11

Aniela Konstancja Aleksandra
hr. Potulicka z Więcborga h. Grzymała
(2 IV 1861 – 17 X 1932)
donatorka KUL
(malarz Roman Chamski)
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W kręgu tematu:

W świecie książek

Róża i książka
Barbara Zezula
dyrektor Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL

radycja obchodzenia święta książki od 1926 r.
w dniu 23 kwietnia wywodzi się z Katalonii. Jego
pomysłodawcą był Vicente Clavel Andrés, wydawca z Walencji. Nakłada się na nie katalońskie święto
narodowe i zarazem wspomnienie patrona Hiszpanii
– św. Jerzego. Tradycyjnie w tym czasie mężczyźni
obdarowują kobiety czerwonymi różami, symbolizującymi krew smoka pokonanego w walce przez tego świętego. Kobiety odwzajemniają się, ofiarowując
im książki. W Hiszpanii święto to stało oficjalnym
Dniem Książki w 1930 r., a od 1964 r. kultywują tę tradycję wszystkie kraje hiszpańskojęzyczne. W tym dniu
każdego roku król Hiszpanii wręcza najważniejszą nagrodę literacką Premio Cervantes, przyznawaną za całokształt twórczości autorowi hiszpańskojęzycznemu.
Dzień 23 kwietnia to również symboliczna data dla
literatury światowej. Jest to bowiem rocznica śmierci
pisarz hiszpańskiego Miguela de Cervantesa i historyka peruwiańskiego Inki Garcilaso de la Vegi. To także
rocznica urodzin i śmierci angielskiego poety i dramatopisarza Williama Shakespeare’a, podana według
kalendarza juliańskiego.
W 1995 r. UNESCO – Organizacja Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki
i Praw Autorskich. Co roku hiszpańskie święto jest
więc obchodzone na całym globie. Jego celem jest
promocja czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej.
W związku z rosnącym sukcesem World Book and
Copyright Day UNESCO podjęła uchwałę o przyznawaniu co roku dużym aglomeracjom miejskim tytułu Światowej Stolicy Książki. Jest to wyróżnienie
dla najlepiej przygotowanego programu promującego
książki i czytelnictwo przez kandydujące miasto. Po
raz pierwszy w 2001 r. tytułem tym mogła się pochwalić stolica Hiszpanii – Madryt. Przez następne lata były to m.in.: Aleksandria, New Delhi, Montreal, Turyn,
Bejrut, Buenos Aires, Erywań, Bangkok czy nigeryjski
Port Harcourt. W 2015 r. Światową Stolicą Książki
ogłoszono metropolię Incheon w Korei Południowej.
Szóstym miastem na kontynencie europejskim z tym
prestiżowym tytułem będzie Wrocław. Jego kadencja
rozpocznie się 23 IV 2016 r. Miasto podejmie przedsięwzięcia związane z promocją książki i czytelnictwa
na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz stworzy program, który przyniesie długofalowe korzyści dla instytucji zaangażowanych w podobne działania oraz dla całego społeczeństwa. W tym samym czasie miasto pełnić będzie
również funkcję Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Obchody w Polsce
1

I. Koryś., D. Michalak, R. Chymkowski, Raport: Stan czytelnictwa
w Polsce w 2014 roku [www.bn.org.pl].

W Polsce Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy od 2007 r. Jest on okazją do
prezentacji książek, spotkań z twórcami, wieczorów

fot. Alicja Zezula-Tudruj

T

autorskich, kiermaszów, wystaw i konkursów organizowanych przez księgarnie, wydawnictwa, biblioteki, szkoły, domy kultury, media i firmy komercyjne.
To także dzień obdarowywania się książkami, również tymi w formie audiobooków i e-booków. Organizacje i osoby związane z rynkiem książki: wydawcy, księgarze i bibliotekarze łączą działania na rzecz
upowszechniania książki i zachęcają do czytania. Wydarzenia kulturalne o skali lokalnej i ogólnopolskiej
dotyczące czytelnictwa są obecne coraz częściej także w mediach. Najbardziej aktywnym i pomysłowym
instytucjom i osobom związanym z edukacją czytelniczą i promowaniem czytelnictwa przyznawane są
nagrody. Takie przedsięwzięcia, jak: Tydzień Bibliotek, Apetyt na czytanie, Przyłapani na czytaniu, Cała
Polska czyta dzieciom czy Dyskusyjne Kluby Książki
są kierowane do różnych grup społecznych i wiekowych w całym kraju. W księgarniach odbywają się już
tradycyjnie weekendy z różą, happeningi na ulicach
i w środkach komunikacji miejskiej, gdzie znani ludzie
kultury i zwykli mieszkańcy czytają fragmenty literatury pięknej.
Mimo wielu akcji, imprez i działalności promocyjnej dane statystyczne dotyczące czytelnictwa w Polsce
są zatrważające. Z badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową1 wynika, że w ubiegłym roku zaledwie 41% Polaków przeczytało tylko jedną książkę. Aż
dziewiętnaście milionów rodaków nie miało w rękach
ani jednej. Dziesięć milionów obywateli nie ma książek w domu. Ponad sześć milionów Polaków znajduje
się poza kulturą pisma, czyli nie przeczytało w ciągu
roku ani książki, ani gazety. Pod względem czytelnictwa w Europie Polska ma porównywalne dane do
Rumunii i zajmuje dalekie miejsce w stosunku do czołowych państw świata, gdzie blisko 80% obywateli sięgnęło w 2014 r. po przynajmniej jedną książkę.
Taki stan przekłada się na małe nakłady finansowe
na nowości wydawnicze, nieopłacalność wprowadzania do sprzedaży ambitnych tytułów i polskich tłumaczeń literatury światowej. Wielu księgarniom grozi
bankructwo, ponieważ ich budżety uszczupla rządowy podręcznik, wojna cenowa wydawców i obciążenie
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sprzedaży książek podatkiem VAT. Pustoszeją także
biblioteki.
Ten stan ma systematycznie poprawiać Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, ogłoszony w 2013 r. przez ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a także
projekt ustawy o wprowadzeniu stałej jednakowej ceny nowych książek przez pierwsze dwanaście miesięcy
od wejścia do sprzedaży danej publikacji we wszystkich kanałach sprzedaży: księgarniach, hipermarketach i sklepach internetowych.

Homo interneticus
Internet zmienił sposób komunikowania się ludzi
i formy ich działania. Są to rewolucyjne zmiany techniczne, socjologiczne i gospodarcze. Internet jest obecny w każdej sferze życia człowieka. Komputeryzacja
i cyfryzacja zmieniły także świat bibliotek. Tradycyjna
biblioteka, oferująca czytelnikom książki i czasopisma
drukowane, czyli materiały biblioteczne w formie analogowej, staje się biblioteką hybrydową, udostępniającą
użytkownikom również wszelkiego rodzaju dokumenty elektroniczne.
Łatwość wytwarzania informacji, jej różnorodność
i mnogość w sieci sprawiła, że biblioteka przestała być
jedynym wiarygodnym i uniwersalnym punktem dostępu do informacji i wiedzy. Nauka przeniosła się do
rzeczywistości wirtualnej, a życzeniem ludzi nauki stał
się otwarty dostęp do jej osiągnięć.
Światowy Dzień Książki w drugim członie swojej nazwy akcentuje prawa autorskie. Internet stworzył niestety łatwe, tanie i dostępne narzędzia sprzyjające ich naruszeniu. Łatwy dostęp oznacza trudniejszą ochronę. Zmiana społecznych nawyków i brak
przyzwolenia na nielegalne kopiowanie i korzystanie z utworów jest stałym dążeniem do osiągnięcia
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światowych standardów w poszanowaniu prawa własności intelektualnej i rozwoju opartego na wiedzy
i kulturze. Każdego roku w dniu 23 kwietnia szerzej
i głośniej mówi się o problemie kradzieży własności
intelektualnej i prawnych możliwościach jej ochrony.
Technologie komputerowe w bibliotekach mają
usprawniać realizację oferowanych usług i automatyzować pracę. Nie zastąpią jednak bibliotekarzy, którzy udzielają informacji bibliograficznych, realizują kwerendy, dbają o stan i porządkowanie zbiorów
drukowanych, ich opracowywanie i udostępnianie. To,
co stoi na półkach magazynów bibliotecznych, tylko
w minimalnej części stało się zeskanowanym obiektem
umieszczonym w bibliotece cyfrowej.
Bibliotekarze tworzą zasoby sieciowe, specjalistyczne bazy danych i biblioteki cyfrowe oraz zarządzają
repozytoriami wiedzy swoich jednostek. Starają się
zapewnić szeroki dostęp do wiedzy na miarę XXI w.,
promując model open access.
Era słowa drukowanego trwa od sześciuset pięćdziesięciu lat, era Internetu liczy niemal pół wieku.
Nadal źródłem kompetencji, efektywności i wiedzy
pozostaje wartościowa książka, ta, którą można postawić na półce, i ta przeczytana na e-czytniku. Jeśli nawet nowe technologie pozwalają czytać książki z wielu
urządzeń, to i tak długo jeszcze nie sprawdzi się proroctwo „ostatniej książki” Jacobsona2.
Czy słowa z Biblii lub słowa poety przemówią do
nas, współczesnych, tak samo z ekranu komputera,
telefonu czy innego urządzenia jak z pięknie wydanej edytorsko książki? Święto książki to święto tych,
którzy na całym świecie cenią zapach i dotyk jej kart
i rozumieją aforyzm Cycerona: „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie
w przeciwnościach”.
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2 J. Jacobson, The last book [online]
[dostęp 02.06.2006] http://www.
research.ibm.com/journal/sj/363/
jacobson.html.

651 lat w służbie książki
D

nia 12 V 1364 r. w Krakowie król Kazimierz
Wielki ustanowił Studium Generale (późniejsza
Akademia Krakowska). Wśród pracowników potrzebnych do jego funkcjonowania pojawili się stacjonariusze. Były to osoby mające pod nadzorem uczelni
organizować wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg rękopiśmiennych, a więc pełniące funkcje wydawców, księgarzy i bibliotekarzy. Datę
tę przyjęto w Polsce za początek służby poświęconej
książce. Wynalazek druku w roku 1450 przez Jan Gutenberga zamknął okres ksiąg rękopiśmiennych. Około 1513 r. krakowski drukarz Florian Ungler wydał
pierwszą książkę drukowaną w języku polskim pt. Raj
duszny Biernata z Lublina. W 1521 r. spod prasy Hieronima Wietora, typografa królewskiej kancelarii Zygmunta Starego, wyszedł pierwszy podręcznik Polskie
książeczki ku uczeniu się polskiego. W 1599 r. Jan Januszowski wydał Biblię w przekładzie Jakuba Wujka.
W tym też czasie wzrosła liczba woluminów w księgozbiorach królewskich, magnackich i mieszczańskich.
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W XVIII w. prym w wydawaniu książek przejęła Warszawa. Zastosowanie w drukarstwie w wieku XIX prasy parowej umożliwiło znaczne zwiększenie nakładów,
co zrewolucjonizowało ówczesny rynek. Po 1918 r.
ruch wydawniczy i przemysł poligraficzny kształtowały się w Polsce na nowo. Dorobek dwudziestolecia
międzywojennego w dużej mierze uległ zniszczeniu Beata Pyc
podczas II wojny światowej. Po 1944 r. działalność dyrektor
prywatnych wydawnictw i drukarni została zdomino- Wydawnictwa KUL
wana przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dzisiejszy rynek książki to głównie prywatne
firmy wydawnicze, księgarskie i drukarskie, około
25 000 tytułów rocznie w łącznym nakładzie przeszło 122 milionów egzemplarzy. Współczesnej książce służy nowoczesny przemysł poligraficzny, liczne
wydawnictwa i księgarnie, a także biblioteki, które coraz częściej przekształcają się w centra multimedialne. Koniec XX i początek XXI w. to także rozwój rynku książki na nośnikach elektronicznych. Pojawiają się audiobooki oraz e-booki; liczne
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tytuły publikowane są w dwóch lub nawet trzech
formach. Postępuje proces digitalizacji zbiorów bibliotek. Działalność wydawnicza wymaga nieustannych zmian i dostosowywania do zmieniających się

uwarunkowań i możliwości technologicznych. Nie
można ograniczać jej do postaci drukowanej, jako
że wymagania współczesnego czytelnika są znacznie większe. Jesteśmy świadkami początku być może
największego przewrotu w świecie wydawniczym od
czasu desktop publishing z początku lat 80. XX w.
Rozumiejąc wyzwania współczesności, Wydawnictwo KUL stara się proponować swoim autorom i czytelnikom coraz bardziej nowoczesne formy wydawania
i dystrybucji publikacji. Standardem stał się druk na
życzenie klienta. Z początkiem bieżącego roku wprowadziliśmy do księgarni internetowej sprzedaż książek w formacie PDF. Ich lista jest stale powiększana.
Niebawem planujemy także sprzedaż plików w formacie EPUB. Naszym zamiarem jest, aby posiadacze
wszystkich klas urządzeń, na których odbierane są
publikacje cyfrowe (czytniki, tablety, komputery i telefony komórkowe), mogli zaopatrywać się w książki najlepiej dostosowane do wymogów i możliwości
sprzętowych. Staramy się iść z duchem czasu, jesteśmy jednak przekonani, że „znawcy tematu” głoszący
śmierć książki drukowanej jeszcze przed końcem tej
dekady są w błędzie.

Masowe kopiowanie
utworów – szansa czy
zagrożenie dla twórców
dr hab. Grzegorz Tylec
Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej

Aktualny problem prawa autorskiego
Prawo autorskie uregulowane w Ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest instrumentem polityki kulturalnej państwa.

Przedmiot prawa autorskiego
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).
Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zadaniem ustawodawcy jest takie ukształtowanie
przepisów prawa autorskiego, aby wyważyć sprzeczne
ze sobą interesy – twórców, którzy dążą do maksymalizacji zysków płynących z eksploatacji ich dzieł, oraz
odbiorców, oczekujących bezpłatnego jak najszerszego
dostępu do dóbr stworzonych przez twórców. Stan
chwiejnej równowagi wypracowany przez prawników
burzy jednak co pewien czas rozwój technologiczny,
który dostarczając nowych form eksploatacji utworów,
czyni bezprzedmiotowymi dotychczas istniejące ograniczenia prawne. To, co jeszcze kilka lat temu było
utrapieniem twórców i źródłem ich wymiernych strat
finansowych, obecnie przy prawidłowo funkcjonujących rozwiązaniach prawnych może stać się źródłem
ich sukcesu ekonomicznego. Postrzegane początkowo
jako przyczyna kryzysu prawa autorskiego i jako zagrożenie interesów twórców, wszechobecne, niekontrolowane kopiowanie utworów aktualnie jawi się jako
źródło dodatkowych, znaczących dochodów.

Co jest zasadą, a co wyjątkiem
Jak wiadomo, podstawową zasadą prawa autorskiego jest ochrona interesów majątkowych i osobistych twórców (autorów różnego rodzaju dzieł: literackich, muzycznych, plastycznych, tanecznych, filmowych, komputerowych itp.). Podmioty uprawnione
z tytułu praw autorskich (twórcy oraz ich następcy
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prawni) mają zagwarantowane prawo do uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu korzystania ze stworzonych przez nich dzieł. Zasadą podstawową jest to, że
jakiekolwiek wykorzystywanie utworu objętego prawami autorskimi (odtwarzanie, kopiowanie, wykonanie, rozpowszechnianie itp.), także utworu dostępnego
bez żadnych ograniczeń (np. w Internecie, na portalu
YouTube) może odbywać się tylko za zgodą twórcy lub
reprezentującej go organizacji zbiorowego zarządzania
(np. ZAiKS, ZPAV itp.) oraz po uiszczeniu stosownego wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, które umożliwiają
korzystanie z utworów bez uzyskiwania zgody twórcy,
dzięki czemu korzystanie z cudzych utworów w pewnych wyraźnie opisanych przez prawo sytuacjach będzie legalne. Z jednej strony więc ustawa o prawie
autorskim stwierdza, że każdy akt eksploatacji utworu
może odbywać się jedynie za zgodą twórcy i po uiszczeniu na jego rzecz wynagrodzenia, z drugiej zaś wylicza szereg wyjątków od tej zasady, które pozwalać
będą na nieodpłatne korzystanie z utworów.

Jeśli nie wiadomo, kto używa,
płacić będą wszyscy
Korzystanie więc z rozpowszechnionych utworów
w ramach użytku osobistego i innych licencji ustawowych
jest dozwolone bez zezwolenia twórcy. Przy obecnym
stanie techniki stanowi to poważne zagrożenie dla majątkowych interesów autorów i podmiotów praw sąsiednich. Warto zauważyć także to, że ustawodawca, tworząc przepisy prawa, musiał pogodzić się z faktem,
że w wielu sferach życia nie ma możliwości kontroli
tego, kto i co kopiuje, i czy czyni to legalnie. Tradycyjne prawo autorskie wiązało obowiązek wynagradzania
autora z konkretnym aktem eksploatacji jego utworu.
Rozwój techniki umożliwił jednak masowe kopiowanie
wszelkich utworów poza zasięgiem kontroli uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Aby
zrekompensować autorom straty ponoszone na skutek
bezumownego wykorzystywania utworów dokonywanego bez zapłaty wynagrodzenia (nagrywania muzyki, filmów, kopiowania książek itp.), ustawodawcy w wielu
krajach znaleźli niekonwencjonalne rozwiązania. Od
lat 70. XX w. zaczęto wprowadzać specjalne opłaty od
tzw. czystych nośników i urządzeń kopiujących. Uznano,
iż skoro precyzyjne ustalenie, kto i jakie utwory wykorzystuje, nie jest możliwe, jedynym praktycznie wykonalnym rozwiązaniem jest obarczenie wszystkich użytkowników obowiązkiem płacenia ujednoliconej opłaty. Polski ustawodawca w art. 20 prawa autorskiego nałożył
na producentów i importerów urządzeń kopiujących
(magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów itp.) oraz na producentów i importerów czystych nośników służących do utrwalania w zakresie
własnego użytku osobistego utworów obowiązek uiszczania na rzecz twórców określonej kwoty z tytułu
sprzedaży tych urządzeń i nośników. W art. 201 nałożony zaś został obowiązek uiszczania stosownych
opłat na posiadaczy urządzeń reprograficznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego
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Podmiot prawa autorskiego
Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano
do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa
autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku –
właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

osób trzecich. Zarówno opłaty pobierane na podstawie
art. 20, jak i art. 201 inkasują organizacje zarządzające
prawami autorskimi, wskazane przez ministra, i one dokonują ich repartycji między uprawnionych. Straty, które powstają w majątku twórców ze względu na legalną
eksploatację utworów w ramach dozwolonego użytku
osobistego i innych licencji ustawowych, a także straty
wywołane nielegalnym kopiowaniem utworów powinny być rekompensowane przez wypłatę wynagrodzenia twórcom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAiKS,
KOPIPOL). Wyjaśnić bowiem należy, że użytkownicy utworów, czyli my wszyscy, kupując urządzenia do
kopiowania (np. kserokopiarki, komputery, nagrywarki itp.) oraz materiały do kopiowania (np. papier do
ksero, twarde dyski itp.), w cenie tych urządzeń i materiałów uiszczamy opłatę, która za pośrednictwem
organizacji zbiorowego zarządzania powinna trafić do
kieszeni twórców jako rekompensata za utratę zysków
związanych z bezumowną eksploatacją ich utworów.

Kto ma płacić naukowcom
Ochroną interesów majątkowych twórców będących pracownikami naukowymi zajmuje się w Polsce,
powołane w dniu 5 VI 1995 r., Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców
Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. Organizacja ta sprawuje zbiorowy zarząd w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do
pamięci komputera, zwielokrotniania i rozpowszechniania prac naukowych, a także podejmuje działania
na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz zabezpieczenia i ochrony majątkowych interesów twórców dzieł
naukowych i technicznych. Stowarzyszenie dokonuje
tzw. repartycji indywidualnej na rzecz autorów książek
i artykułów naukowych ze środków pieniężnych przekazanych przez producentów i importerów urządzeń
reprograficznych. Uprawnieni do otrzymania wypłaty
z systemu repartycji indywidualnej są ci autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w najczęściej kopiowanych, wybranych wydawnictwach, wytypowanych na
podstawie dokonywanych badań statystycznych. Z aktualnym wykazem wydawnictw, na których łamach
publikacja uprawnia do uzyskania wypłaty wynagrodzenia, oraz z metodologią badań statystycznych prowadzących do wybrania najczęściej kopiowanych wydawnictw można zapoznać się na stronie internetowej
Stowarzyszenia http://www.kopipol.pl/.
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Prawo autorskie to dział prawa podlegający bardzo szybkim zmianom, mającym m.in. na celu dostosowanie zasad prawnych do zmieniającej się rzeczywistości i zmieniających się uwarunkowań technicznych. Przedstawione powyżej rozwiązanie obok
wielu innych nowatorskich regulacji prawnych zamieszczonych w polskiej ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych zdaje się być remedium na
okrzyknięty na początku lat 90. XX w. kryzys prawa

autorskiego. Nie ulega wątpliwości, że przyjęty model
wymaga ciągłego udoskonalania i modernizacji. Wydaje się jednak, że zmierza on w dobrym kierunku.
Opisywanym w niniejszym artykule zagadnieniom
oraz innym kwestiom związanych z prawem autorskim poświęcona będzie współorganizowana przez
Stowarzyszenie KOPIPOL i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w dniu 15 V
2015 r. konferencja naukowa pt. „Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego”, na
którą serdeczne zapraszamy.

Literaci, książki, mecenasi…
M
dr hab. Ryszard
Zajączkowski, prof. KUL
Instytut Kulturoznawstwa

Rysunek Jana Matejki
przedstawiający Jana
Kochanowskiego po stracie córki
Urszuli (fot. ze zbiorów Cyfrowej
Biblioteki Narodowej Polona)

ecenat to istotny czynnik kształtujący dzieje literatury. Nie jest on marginesem życia literackiego, ale wpływa na jego kształt. Nad Wisłą początki
mecenatu tworzyli władcy świeccy, a zwłaszcza duchowni już w okresie średniowiecza. Na dużą skalę
zaistniał on jednak dopiero w XVI w. Zygmunt Stary
roztaczał opiekę nad poetami łacińskimi takimi, jak
Andrzej Krzycki i Jan Dantyszek. Największe zasługi w tej dziedzinie położył biskup krakowski Piotr
Tomicki, który na swoim dworze i w kancelarii królewskiej skupił szerokie grono zdolnych ludzi pióra.
W XVI i XVII w. dla literatury znacznie zasłużyli się
też magnaci z rodu Firlejów. Byli oni patronami pisarzy, tłumaczy i wydawców. W kręgu mecenatu Jana Firleja znalazł się około 1563 r. Jan Kochanowski.
Mikołaj Firlej był z kolei patronem lubelskiego poety Sebastiana Fabiana Klonowica, który utrwalił literacki obraz renesansowego Lublina. Za ostatniego
wielkiego mecenasa tych czasów uchodzi Jan Zamoyski (zm. 1605). Na jego ślub z Krystyną Radziwiłłówną Kochanowski napisał Odprawę posłów greckich.

Dzięki opiece Zamoyskiego mógł też zajaśnieć talent
Szymona Szymonowica, Andrzeja Zbylitkowskiego,
Stanisława Grochowskiego, Jana Januszowskiego i innych. Możnowładczy mecenat kultywowali Radziwiłłowie birżańscy (kalwiniści), jeden z najwybitniejszych
rodów magnackich na Litwie. W ich kręgu działali Daniel Naborowski, Zbigniew Morsztyn, Wacław
Potocki. Podobny i szeroki mecenat sprawowały też
rody Leszczyńskich i Opalińskich w Wielkopolsce.
Z kolei w stołecznym Krakowie wsparcia pisarzom
udzielali bogaci mieszczanie. Wokół Bonerów, Decjuszy, Turzonów czy Wettów skupiło się grono humanistów, a dom Seweryna Bonera stał się ożywczym
centrum życia literackiego. Czasy saskie to w dużej
mierze okres upadku literatury i mecenatu. Jednak
za Stanisława Augusta nastąpiło wyraźne ożywienie
w zakresie czasopiśmiennictwa i literatury. Król wznowił najlepsze tradycje literackie i artystyczne dworu polskiego. Jego biblioteka była szczytem bibliofilstwa oświeceniowego. Jest też jednak faktem, że skąpo
opłacał poetów w porównaniu z malarzami takimi, jak
Bacciarelli czy Canaletto.
Po epoce dominującego mecenatu królewskiego
i arystokratycznego, wraz ze zmianą układu społecznego na progu XIX w. funkcje mecenasów podjęło
także mieszczaństwo. W związku z brakiem państwowości mecenat ten stanowił ważny składnik etosu patriotycznego. Ówczesne działania zmierzały ku temu,
aby ocalić dawną kulturę polską i współczesne talenty,
a w ten sposób przygotować odrodzenie państwowości.
Po powstaniu listopadowym istotnego znaczenia
nabrał mecenat na emigracji. W lipcu 1835 r. Aleksander Jełowicki, Eustachy Januszkiewicz i Stefan
Dembowski założyli Drukarnię i Księgarnię Polską
w Paryżu pod nazwą Jełowicki i S-ka. Właściciele
zarówno drukowali przyniesione im rękopisy, jak też
wypłacali honoraria zdolniejszym autorom. Na ziemiach polskich jednym ze znanych ówczesnych mecenasów był hrabia Edward Raczyński (zm. 1845). Nie
tylko ufundował on bibliotekę w Poznaniu, lecz także
był bardzo płodnym wydawcą. Publikował klasyków
łacińskich, źródła staropolskie (w tym Pamiętniki Paska) i dzieła polskich pisarzy oświeceniowych. Jeszcze
przed powstaniem listopadowym wydał w znakomitej szacie graficznej pierwszy tom utworów Ignacego
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Krasickiego. Wybuch insurekcji listopadowej przekreślił dalsze plany Raczyńskiego w tej dziedzinie, ale nie
zniweczył jego troski o pisarzy. Hrabia, zafascynowany
lekturą Pana Tadeusza, niejednokrotnie wspierał autora tego dzieła.
Kontynuatorem działań mecenasowskich pisarza
i filantropa Zygmunta Krasińskiego był jego wnuk
hrabia Adam Krasiński (zm. 1909). Nabył on „Bibliotekę Warszawską” i wydawał utwory literackie czołowych pisarzy swego czasu. Pomagał też twórcom
literatury w inny sposób. Na przykład wraz z Antonim Osuchowskim, współtwórcą Macierzy Szkolnej,
kupił za 30 000 rubli od Bolesława Prusa prawa do
jego dzieł (jubileuszowe wydanie tych utworów ukazało się w 1904 r. nakładem wydawnictwa Gebethner
i Wolff ). Pomagał też w zakupie Oblęgorka dla Henryka Sienkiewicza.
Z biegiem czasu funkcję mecenasów przejmowali przedstawiciele burżuazji. Jednym z nich był Leopold Kronenberg (zm. 1878), który do swojego salonu zapraszał wielu pisarzy, a Józefowi Ignacemu
Kraszewskiemu powierzył redagowanie „Gazety Polskiej”. Niebagatelny wkład w rozwój literatury wnieśli
też wydawcy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza stuletnia działalność firmy Gebethner i Wolff, dzięki której
osiągnęli sukces pisarze tej miary co: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Władysław Reymont, Stefan Żeromski czy Maria Konopnicka. Wydawcy ci
wspierali także bezpośrednio twórców, finansując Kasę
Literacką.
Istotna zmiana nastąpiła w momencie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Zaczął wówczas zanikać
mecenat prywatny, a opiekę nad literaturą objęło państwo. Pieniądze przydzielane z kasy państwowej nie
były małe aż do początku kryzysu wczesnych lat trzydziestych. Ważną rolę w tamtym czasie odegrał Fundusz Kultury Narodowej. Istniał on najpierw w latach
1928-1937. Jego celem było popieranie polskiej twórczości naukowej i artystycznej we wszystkich jej przejawach. W zakresie literatury akcja subwencyjna zmierzała w dwóch kierunkach – popierania wydawnictw
oraz udzielania zasiłków lub stypendiów na prace literackie i literaturoznawcze. Chodziło o to, aby zachować dorobek literatury polskiej wyrażony w dziełach
o trwałej wartości i udostępnić go szeroko społeczeństwu. Fundusz finansował też tłumaczenia niektórych
dzieł obcojęzycznych, subsydiował czasopisma literaturoznawcze, zaopatrywał biblioteki krajowe i zagraniczne w polską literaturę. Działalność Funduszu
została wznowiona jesienią 1939 r. Udzielał on pomocy materialnej twórcom przebywającym w kraju i na
obczyźnie, w tym literatom. Zakończył działalność
z chwilą powołania rządu komunistycznego w Polsce.
Wielkie znaczenie miał mecenat w czasie II wojny światowej. Chociaż kultura polska była wówczas
śmiertelnie zagrożona, to jednak życie literackie całkowicie nie zanikło. Publikowano w konspiracji książki. Zawierano umowy z pisarzami na wydawanie dzieł,
które miały się ukazać dopiero po wojnie, co pozwalało wypłacać jednorazowe lub regularne honoraria. Tak
postępowali choćby księgarze Michał Arct czy Stefan
Kamiński oraz bogaci miłośnicy literatury. Zbigniew
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„Odprawa posłów greckich” Jana
Kochanowskiego, napisana na
prośbę ówczesnego podkanclerzego
koronnego Jana Zamoyskiego dla
uświetnienia jego uroczystości
weselnych, wystawiona 12 I 1578 r.
i wydana na zlecenie Zamoyskiego
w tymże roku w Warszawie przez
objazdową filię krakowskiej
drukarni Mikołaja Szarffenbergera
(fot. ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona)

Mitzner, publicysta i satyryk „Szpilek”, korzystając z funduszy prywatnych, wypłacił na ten cel około
1,5 miliona złotych.
Po wojnie w Polsce zapanował niepodzielnie mecenat państwowy, często silnie zideologizowany. Zarazem na Zachodzie powstało środowisko niepodległościowe, które wytworzyło własne formy mecenatu.
Inicjatywy były różne. Od lat 50. instytucją zatrudniającą pisarzy było Radio Wolna Europa. W jego audycjach występowali niejednokrotnie znani twórcy (np.
Józef Wittlin, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń),
którzy w ten sposób mogli uzyskiwać niewielkie, ale
stałe dochody. Inną inicjatywą mecenasowską były
nagrody przyznawane przez emigracyjne czasopisma
i fundacje. W Maisons-Laffitte powstał Instytut Literacki, kierowany przez Jerzego Giedroycia. Oprócz
miesięcznika „Kultura” Instytut wydawał w serii Biblioteka Kultury utwory polskich pisarzy (głównie
emigracyjnych), ponadto nagradzał nowe dokonania
artystyczne i intelektualne w Polsce, na wychodźstwie
i w krajach ościennych. Specyficzną formę mecenatu
rozwinęło Centrum Dialogu, założone w 1973 r. przez
o. Józefa Sadzika w paryskim domu pallotynów przy
ulicy Surcouf jako ośrodek odczytowo-dyskusyjny dla
Polaków z kraju i emigracji. Stopniowo stał się on
jedną z najważniejszych instytucji polskich w Paryżu.
Tamtejsi pallotyni rozwinęli też działalność wydawniczą dzięki utworzeniu w 1966 r. Éditions du Dialoge.
Zupełnie inaczej niż na emigracji wyglądała po
wojnie sytuacja literatury i mecenatu w kraju. Zaczęto
mówić nie tyle o mecenacie, co o polityce kulturalnej
państwa. Całkowicie dotowało ono wydawnictwa,
książki, rozdzielało papier i wspierało Związek
Literatów Polskich oraz PEN Club. Formami pomocy
były też stypendia, subwencje i zasiłki przydzielane
jednorazowo bądź w dłuższym okresie. Przyznawano
również Państwowe Nagrody Artystyczne w dziedzinie
literatury. Stanowiły one próbę tworzenia narodowego
panteonu literackiego i nierzadko miały zabarwienie
polityczne, podobnie jak nagrody ministerialne.
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Istniały też konkursy literackie i nagrody niektórych
czasopism. Bardzo dużo zrobiono wówczas dla
popularyzacji klasyki. Ogromne liczby powieści
Kraszewskiego, Prusa, Orzeszkowej i innych trafiły
do zupełnie przedtem pozbawionej książek ludności
wiejskiej i miejskich środowisk robotniczych. Często
wspomagano twórczość wartościową, jednak pod
warunkiem że mieściła się w wyznaczonych granicach
ideologicznych.
W III Rzeczypospolitej zakres bezpośredniego
oddziaływania państwa na sferę kultury znacznie się
zmniejszył. Ważną kategorią podmiotów wśród mecenasów dotujących kulturę (w tym może w najmniejszym stopniu literaturę) stały się w latach 90. przedsiębiorstwa prywatne, występujące zarówno w roli klasycznych mecenasów, jak i – częściej – sponsorów, a więc
finansujących jakąś instytucję lub przedsięwzięcie (np.

koncert, wystawę) w celu wypromowania swej nazwy,
wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Pieniądze na ten cel pochodzą zazwyczaj nie z zysku lub
wydzielonego funduszu, lecz ze środków na reklamę
i marketing. W Polsce przyznawanych jest obecnie
ponad pięćdziesiąt nagród literackich, fundowanych
przez różne środowiska (również polityczne) i za różnego rodzaju osiągnięcia twórcze.
Na progu XXI w. trudno przewidzieć, jak potoczą
się dalsze losy polskiej literatury. Nie mylił się jednak
Stanisław Łempicki, badacz zjawiska mecenatu w Polsce, który w 1938 r. stwierdził, że „Polska posiada […]
tradycje mecenasowskie godne wielkich cywilizowanych narodów. Sprawy kultury narodowej i ogólnoludzkiej były narodowi naszemu zawsze cenne i drogie” (S. Łempicki, Opiekunowie kultury w Polsce, Lwów
1938, s. 79).

Dzieła wybitnego
historyka
W

związku z 600. rocznicą urodzin wielkiego
historyka, dyplomaty i duchownego Sejm RP
dr Agnieszka ustanowił rok 2015 Rokiem Jana Długosza, aby oddać
Nalewajek mu hołd oraz upamiętnić jego bogatą twórczość i zaInstytut Historii sługi dla dziedzictwa kulturowego Polski.
Jan Długosz urodził się w 1415 r. w miejscowości Brzeźnica, położonej na ziemi sieradzkiej, około
30 km na północ od Częstochowy. Przyszły kronikarz wczesne dzieciństwo spędził w Nowym Mieście
Korczynie, gdzie jego ojciec pełnił funkcję starosty.
W 1428 r. Jan Długosz rozpoczął studia na wydziale
artium Akademii Krakowskiej, lecz po trzech latach
przerwał je, by podjąć pracę w kancelarii bpa Zbigniewa Oleśnickiego i związaną z nią karierę kościelną.
W 1436 r. został kanonikiem krakowskim, a w późniejszych latach także kanonikiem wiślickim i sandomierskim. Pod wpływem Oleśnickiego Długosz, będąc
jego najbliższym współpracownikiem, stał się wielkim
miłośnikiem historii i podjął zadanie spisania dziejów
Polski, z którym nosił się za życia zwierzchnik krakowskiego Kościoła.
Z inicjatywy Zbigniewa Oleśnickiego Długosz
około 1440 r. sporządził spis posiadłości stołu biskupiego, zaś 5 lat później pierwszy kopiariusz przywilejów katedry krakowskiej znany jako Liber antiquus privilegiorum. Pierwszym dziełem historycznym autorstwa Jana Długosza były powstałe w latach 1448-1454
Banderia Prutenorum, zawierające opisy i miniatury
56 chorągwi, które zostały zdobyte przez wojska pod
dowództwem Władysława Jagiełły w starciach z zakonem krzyżackim i zawieszone jako trofea wojenne
przy ołtarzu św. Stanisława w katedrze na Wawelu.
Miniatury chorągwi wykonał na zlecenie bpa Oleśnickiego krakowski malarz Stanisław Durink. Zachowany do naszych czasów autograf Banderia Prutenorum,

Jan Długosz, grafika portretowa Jana Ligbera, 1834 r.
(fot. ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona)

przekazany przez Długosza Bibliotece Akademii Krakowskiej, posłużył do wykonania obecnej rekonstrukcji oryginalnych chorągwi, zaginionych w XVII w.,
prawdopodobnie podczas potopu szwedzkiego.
Do tworzenia swego największego i najważniejszego dzieła Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
(Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego)
Długosz przystąpił w 1455 r., wkrótce po śmierci bpa
Zbigniewa Oleśnickiego, który pozostawił mu liczne zgromadzone przez siebie materiały historyczne,
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a wśród nich wiele dokumentów dotyczących sporu
polsko-krzyżackiego. Pod wpływem inspiracji dziełami starożytnych historyków rzymskich, zwłaszcza
monumentalnej pracy Tytusa Liwiusza przedstawiającej historię Rzymu od założenia miasta, Długosz oparł
konstrukcję Roczników na annalistycznym układzie
dziejów. Na podstawie zachowanego autografu (do
1406 r.) wiadomo, że osnowę dzieła stanowiła ułożona
chronologicznie kartoteka zawierająca zbierane przez
Długosza do końca jego życia materiały źródłowe,
które były przepisywane do autografu podczas sporządzania jego pierwszej redakcji oraz kilku następnych,
mających na celu uzupełnienie rękopisu informacjami
pozyskanymi po spisaniu pierwotnej redakcji. Dzięki
tej nowatorskiej metodzie pracy dziejopisarskiej Roczniki mogły być stale poprawiane i wzbogacane nowymi informacjami i treściami wydobywanymi przez
Długosza z rozmaitych źródeł, polskich i zagranicznych, do których docierał podczas prowadzonej nieustannie kwerendy historycznej.
Prace nad sporządzaniem Annales Regni Poloniae
były kontynuowane aż do śmierci Jana Długosza
w 1480 r. Dzieło podzielone zostało na 12 ksiąg, które ukazują historię Polski od czasów legendarnych do
roku 1480 na tle dziejów krajów sąsiadujących oraz
dziejów Kościoła. Księgi mają niejednakową objętość,
najobszerniejsze są dwie ostatnie, obejmujące czasy
współczesne dziejopisarzowi. Dzieje Polski poprzedzała oryginalna Chorographia, czyli opis geograficzny kraju, składający się z opisów rzek, jezior, gór oraz
miast, a także z wiadomości na temat granic, flory, fauny, klimatu, gleby, ukształtowania terenu czy bogactw
naturalnych. Ta część pracy Jana Długosza najprawdopodobniej posłużyła jako źródło przy opracowywaniu pierwszej „nowożytnej” mapy Niemiec i krajów
sąsiednich przez włoskiego uczonego Mikołaja z Kuzy, wydanej w 1491 r. Nadrzędnym celem Długosza
przy tworzeniu Annales było ocalenie od zapomnienia
dziejów Polski. Kronikarz wyraził motywy swej pracy
dziejopisarskiej w Liście dedykacyjnym, rozpoczynającym Roczniki, w następujących słowach: „[...] podjąłem się przekazać na piśmie rocznik dziejów Polski,
a także innych ludów sąsiadujących z Polską, ponieważ
boleję, że wiele przesławnych, godnych poznania dzieł,
tak czasów przeszłych, jak i nowszych idzie w wieczną niepamięć”. Dla zwiększenia wiarygodności dzieła,
zaspokojenia ciekawości czytelników i urozmaicenia
narracji Długosz do Roczników włączył in extenso kilkadziesiąt różnych dokumentów, m.in. bulle papieskie.
Część z nich jest dzisiaj znana jedynie na podstawie
kopii sporządzonej na kartach Annales Regni Poloniae.
Stworzenie monumentalnego pomnika polskich dziejów przez Jana Długosza było możliwe nie tylko dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody dziejopisarskiej,
lecz także dzięki dobrze zorganizowanemu warsztatowi pisarskiemu. W pracy nad dziełem dziejopisowi
pomagało kilku jego familiares, z którymi mieszkał
pod jednym dachem. Zajmowali się oni spisywaniem
autografu Roczników Królestwa Polskiego pod kierunkiem Długosza i kopiowaniem dokumentów do rękopisu. Po śmierci kronikarza sporządzanie autografu
zostało przerwane.
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Z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza – wybitnego
polskiego historyka, dyplomaty i duchownego, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu hołd i czci Jego
pamięć, ustanawiając rok 2015 Rokiem Jana Długosza.
Jan Długosz, ojciec polskiej historiografii i heraldyki, stworzył
największe dzieło opisujące dzieje państwa polskiego –
„Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Jako
uczestnik wielu poselstw na dworach państw europejskich
opowiadał się za przyłączeniem ziem nadbałtyckich do
Polski. Jan Długosz uważał historię za „mistrzynię życia”,
która „naucza cnoty i drogę do niej wskazuje”. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu
dzieł biskupa Jana Długosza dla dziedzictwa kulturowego
naszego kraju, ogłasza rok 2015 Rokiem Jana Długosza.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza
Podczas prac nad Annales Regni Poloniae w warsztacie dziejopisarskim Jana Długosza powstało wiele
innych dzieł, będących owocem jego wielkiej erudycji.
Ich listę otwiera Vita Sancti Stanislai, napisany w latach 1460-1465 dla ukazania centralnej roli biskupa
krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa w Długoszowej wizji dziejów Polski. Kolejnym dziełem przygotowanym przez dziejopisa były opracowane na
wygnaniu w Melsztynie w 1462 r. Articuli de incorporatione Masoviae, zawierające uzasadnienie historyczno-prawne praw króla Kazimierza Jagiellończyka
i Królestwa Polskiego do księstwa płockiego po wygaśnięciu płockiej linii Piastów mazowieckich, a następnie wykorzystane w sprawie mazowieckiej na przełomie 1475 i 1476 r. oraz podczas inkorporacji Mazowsza do Korony w 1526 r. Długoszowi przypisywane jest
również autorstwo najstarszego polskiego herbarza Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae, który powstał
po 1462 r. Dzieło otwiera opis herbu Królestwa Polskiego, po nim przedstawiono 17 herbów ziemskich, 4
kapitulne i 71 rycerskich. Niestety autograf tego herbarza nie przetrwał do naszych czasów. Spod pióra Jana Długosza wyszły także obszerne Vitae episcoporum
Poloniae, obejmujące napisane w latach 1468-1478 katalogi biskupów 6 diecezji. W warsztacie dziejopisarskim kronikarza powstały kolejno katalogi biskupów wrocławskich, włocławskich, poznańskich, arcybiskupów gnieźnieńskich oraz biskupów krakowskich
i płockich. Znalazły się w nich przygotowane przez
Długosza biografie dostojników kościelnych, oparte
na wnikliwej kwerendzie źródłowej. Długosz jest też
autorem Vita Sanctae Cunegundis, powstałego w latach
1471-1474, stanowiącego rozszerzoną wersję pochodzącego z początku XIV w. żywotu małżonki księcia
Bolesława Wstydliwego. Listę bezcennych dzieł Jana
Długosza zamyka Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, składający się z 4 tomów, pierwszy historyczny opis uposażenia diecezji krakowskiej, sporządzony
w latach 1470-1480. W pierwszym, niezachowanym
tomie dziejopisarz przedstawił opis dóbr biskupstwa,
w kolejnych uposażenie katedry i kolegiat diecezji krakowskiej, a także klasztorów i kościołów parafialnych.
Po śmierci Długosza autograf Liber beneficiorum stał
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„Annales Regni Poloniae”
ae”
Jana Długosza (fot.
ot.
ze zbiorów Cyfrowej
wej
Biblioteki Narodowej
wej
Polona)
na)

się własnością kapituły krakowskiej, której służył do
obrony praw majątkowych diecezji. W skład bogatej
spuścizny pisarskiej Jana Długosza wchodzą ponadto
jego listy pisane do różnych korespondentów.
Długosz zaznaczył się również na polu dyplomatycznym. Dzięki swej wielkiej erudycji w 1463 r. został
ekspertem królewskim w sprawie polsko-krzyżackiej
i wziął udział w rokowaniach pokojowych z zakonem

krzyżackim podczas wojny trzynastoletniej w 1464
i 1466 r. W następnych latach sprawował poselstwa do
Czech w 1467 i na Węgry w 1469 r. związane ze staraniami o koronę czeską dla królewicza Władysława.
Później uczestniczył w układach z Czechami i Węgrami w Nysie i Opawie w 1473 r., w Sączu w 1474 r. oraz
w Wyszehradzie w 1478 r.
Od października 1467 r. Jan Długosz pełnił funkcję
wychowawcy synów Kazimierza Jagiellończyka. Pod
jego opiekę król powierzył wówczas dwunastoletniego
Władysława, dziewięcioletniego Kazimierza, ośmioletniego Jana Olbrachta i sześcioletniego Aleksandra,
a w kolejnych latach Zygmunta i Fryderyka. Długosz
wychowywał królewiczów „w rygorze i skromnych warunkach”. W jego szkole zgłębiali oni znajomość języka łacińskiego, niemieckiego, historii Polski, prawa, retoryki, podstaw teologii moralnej oraz Pisma Świętego.
W 1471 r. Długosz przewodniczył ekspedycji najstarszego syna Kazimierza Jagiellończyka do Pragi, gdzie
Władysław został koronowany na króla Czech. Duchowny odmówił wówczas przyjęcia godności arcybiskupa praskiego, proponowanej mu przez Czechów.
Pod koniec 1479 r. został wybrany na arcybiskupa
lwowskiego, lecz nie doczekał już objęcia tego urzędu.
Długosz pozostawił po sobie nie tylko bogatą spuściznę pisarską, lecz także kilka fundacji kościelnych.
Był on fundatorem kościołów w Chotlu Czerwonym,
Kłobucku, Odechowie, Raciborowicach i Szczepanowie, dzwonnicy kolegiaty w Wiślicy, klasztorów kanoników regularnych w Kłobucku i paulinów na Skałce
w Krakowie, domu mansjonarzy w Sandomierzu, domu wikariuszy w Wiślicy, domu psałterzystów na Wawelu i bursy dla kanonistów w Krakowie.
Największym osiągnięciem Jana Długosza są jednak niewątpliwie Annales seu cronice incliti Regni Poloniae, dzięki którym wpisał się na trwałe w historię
dziejopisarstwa i literatury polskiej.

O sztuce konserwacji
zabytkowego księgozbioru
Iwona Kasiura
Pracownia Konserwacji
Zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL

Z

godnie z Ustawą z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach jednym z ich podstawowych zadań, oprócz
gromadzenia, opracowania i udostępniania, jest ochrona zbiorów bibliotecznych. Przez „ochronę zbiorów”
rozumie się cały zespół zróżnicowanych działań mających na celu zapewnienie zbiorom bezpieczeństwa
i dobrego stanu zachowania. Obowiązkiem bibliotek
jest ich zabezpieczanie przed kradzieżami czy katastrofami – wydarzenia takie, jak: powodzie, awarie
instalacji wodno-kanalizacyjnej, pożary czy katastrofy budowlane mogą w ciągu kilku godzin zniszczyć
najcenniejsze dokumenty i księgozbiory. Priorytetowo
traktuje się jednak ochronę konserwatorską, na którą składają się działania: profilaktyczne, konserwatorsko-restauratorskie oraz zabezpieczające treść zbiorów
poprzez tworzenie dokumentów zastępczych.

Conservare w języku łacińskim znaczy przechowywać, zachowywać bez szkody. Zadaniem konserwatora jest przede wszystkim dbać o zabytkowy księgozbiór, zapobiegać jego niszczeniu, usuwać przyczyny
i uszkodzenia, których doznał na przestrzeni dziejów.
W konserwacji należy kierować się dwoma podstawowymi zasadami – zasadą minimalnej interwencji oraz
zasadą odwracalności, polegającą na tym, że powinna
istnieć możliwość powrotu do stanu sprzed ingerencji. Zawód konserwatora można porównać do zawodu
lekarza, łączy je bowiem wspólna zasada primum non
nocere – po pierwsze: nie szkodzić!
W Pracowni Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przeprowadza się różnorodne prace
konserwatorskie na zbiorach zabytkowych, do których
zalicza się cenne rękopisy, kodeksy, stare druki, grafiki,
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zbiory kartograficzne i muzyczne, czyli obiekty na
podłożu papierowym, pergaminowym lub skórzanym.
Celem tych działań jest przede wszystkim ustabilizowanie i wzmocnienie zdegradowanych w procesie
starzenia materiałów, ale także przywrócenie zniszczonym obiektom funkcji użytkowych i walorów estetycznych zbliżonych do pierwotnego stanu. W Pracowni
zgodnie z najnowszymi tendencjami sztuki konserwatorskiej coraz częściej zwracamy się ku konserwacji zachowawczej, której celem jest przede wszystkim
zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed dalszą destrukcją przy jak najmniejszej ingerencji w jego warstwę zabytkową. Jak realizowane są prace konserwatorskie w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, najlepiej
obrazują wybrane przykłady zabytkowych rękopisów
i druków, poddanych zabiegom konserwacji zachowawczej oraz pełnej (permanentnej).
Działaniom konserwatorskim poddawane są najczęściej zbiory powierzchniowo zakurzone, brudne oraz ze śladami zacieków, które powstały w wyniku zawilgocenia czy zamoknięcia. Każdy wolumin
oczyszcza się specjalnymi czyścikami, począwszy od
jego krawędzi, wraz z okładzinami, po wnętrze bloku.
Zacieki usuwa się za pomocą tamponów zwilżonych
wodą (il. 1, 1a).
Innym przykładem zniszczeń są różnego typu deformacje okładzin lub bloku książki, spowodowane
niewłaściwymi warunkami przechowywania (zbyt wysoka lub niska wilgotność powietrza). Przesuszone
okładziny książek uelastycznia się balsamami przeznaczonymi do skóry lub pergaminu, a następnie poddaje się procesowi prostowania (il. 2).
Typowym uszkodzeniom ulegają grzbiety książek
(częściowe lub całkowite oderwanie ich od oprawy).
Są to uszkodzenia mechaniczne, powstałe na przykład
w wyniku niewłaściwego wyjmowania książki z półki
(il. 3, 3a). Równie częstym przypadkiem są zagniecenia kart czy rozwarstwienia narożników okładek.

(il. 1, 1a) „Magnum opus musicum Orlandi de Lasso...”, München 1604
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W wyniku nieskomplikowanych zabiegów prostujących karty oraz okładki odzyskują swą dawną formę. Książki oprawione w półskórek i oklejone papierem obłóczkowym, którego powierzchnia często ulega
mechanicznym otarciom, dzięki retuszom scalającym
osiągają na nowo swe dawne walory kolorystyczne.
Do charakterystycznych czynności w konserwacji
zachowawczej zaliczyć należy wszelkie sklejenia fazowych rozdarć, uzupełnienia ubytków papieru czy usunięcia wcześniejszych, niefachowych i nieestetycznych
reperacji. Do tego typu działań używa się bibułek japońskich oraz klajstru z dodatkiem aseptiny P – środka o działaniu grzybobójczym (il. 4, 4a).
Wartym uwagi przykładem konserwacji zachowawczej jest uzupełnienie brakującej części drewnianej
okładziny w średniowiecznym rękopisie. Zniszczona
okładka nie spełnia swojego zadania w sposób dostateczny, blok książki narażony jest na dalszą destrukcję.
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Autorka artykułu
podczas szycia antyfonarza

(il. 2) Valentin Haussmann, „Valentini Haussmanns
Gerbipol...”, Nürmberg 1602 [et adl.]
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W kręgu tematu:

W świecie książek

(il. 3, 3a) „G.F. Buckisch und Lowenfels,
Schlesischer Religions”, t. 1 [XVII/XVIII w.]

(il. 4, 4a)
„Statuta
i przywileje
koronne...”,
Kraków 1570

(il. 5, 5a) Maciej z Legnicy, „Parva postilla epistolarum dominicalium hiemalium”,
Miellschyna Gorka 1435

zdjęcia Urszula Szymańska

(il. 6) Dokument królewski z 1503 r.

Dzięki interwencji konserwatorskiej średniowieczny
manuskrypt odzyskuje swoją dawną postać, a reperacje pierwszych i ostatnich składek w bloku zatrzymują
postępujący proces degradacji (il. 5, 5a).
Podczas przeprowadzanych prac konserwatorskich
między kartami znajduje się mnóstwo zanieczyszczeń w postaci różnego pochodzenia włókien, kurzu,
fragmentów roślin czy owadów. Usuwa się je za pomącą miękkiego pędzla, oczyszczając w ten sposób
blok książki z elementów, które nie pozostają obojętne
w kontakcie z papierem.
Do częstych działań konserwacji zachowawczej należy zaliczyć również wymianę dawnych przekwaszonych opakowań papierowych (najczęściej był to powszechnie stosowany szary papier), którymi przed laty
zabezpieczano dokumenty oraz mapy. Nowe, bezkwasowe, mające odpowiednią rezerwę alkaiczną, opakowania ochronne w sposób należyty zachowują dokumenty na podłożu papierowym lub pergaminowym
(il. 6).
Wszystkie przytoczone przykłady konserwacji zachowawczej przeprowadza się na bloku książki, bez
jego wcześniejszego demontażu. Niestety w przypadku
wielu obiektów, gdy ich stan zachowania jest bardzo
zły, a blok nie stanowi już integralnej całości z oprawą,
konserwacja zachowawcza okazuje się niewystarczająca, w takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji. Po uprzedniej dezynfekcji
obiektu w komorze próżniowo-gazowej, wykonaniu
dokumentacji fotograficznej oraz opisowej blok książki
rozbiera się na poszczególne składki. Karty oczyszcza
się, kąpie, uzupełnia ubytki, wzmacnia strukturę papieru, osłabione karty dubluje się na cienkie bibułki
japońskie. Składki szyje się według wcześniejszego,
oryginalnego sposobu. W przypadkach braku oprawy
bądź dużej degradacji i ubytków skóry zabytkowej rekonstruuje się je na podstawie zachowanych elementów oprawy oryginalnej. Ważne jest ponowne użycie
lub zachowanie wszelkich elementów oprawy takich,
jak: wyklejki, kapitałki, sznurkowe lub skórzane zwięzy, stabilizujące grzbiet pergaminowe paski, wszelkie
elementy zdobnicze oprawy.
Pełna konserwacja pojedynczych książek wymaga specjalnych umiejętności i jest niezmiernie czasochłonna, ale praca konserwatora to także emocjonalny
kontakt z prawdziwymi skarbami sztuki typograficznej. Pracownia Konserwacji w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL pełni rolę pewnego rodzaju ambulatorium,
do którego książka jako obiekt czy też „pacjent” trafia,
by być poddaną zabiegom pielęgnacyjno-renowacjnym
i odzyskać „zdrowie” oraz dawny blask.
O prestiżu biblioteki świadczy nie tylko zasobność
zbioru i jego wartość historyczna, ale i warsztatowa
sprawność oraz profesjonalizm pracowni konserwatorskiej. Niestety wiele instytucji gromadzących cenne księgozbiory nie posiada takich pracowni i tylko
niewielka liczba bibliotek naukowych prowadzi politykę ochrony zbiorów oraz zatrudnia konserwatorów
lub introligatorów, którzy dbają o stan zachowania
księgozbioru.

Z gabinetu Rektora
Laury

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
na Wielkanoc 2015 roku

W Chrystusowym krzyżu
nadzieja nasza
Szanowni i Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

Przeżywając Święta Wielkanocne, w szczególności zaś Triduum Paschalne, wpatrujemy się w krzyż
Chrystusa. Przypominamy sobie, dlaczego właśnie on
jest naszym godłem, znakiem rozpoznawczym oraz
źródłem naszej dumy i nadziei. Przez cały Wielki
Tydzień towarzyszymy męce i śmierci naszego Zbawiciela, aby następnie wejść w radosne świętowanie
zmartwychwstania, trwające przez oktawę Wielkiej
Nocy. Cieszymy się z tego, że Chrystus zmartwychwstał i jest z nami. Musimy być jednak świadomi, że
zmartwychwstanie Chrystusa nie jest cofnięciem czasu, nie uchyla Wielkiego Piątku. Zmartwychwstały
Chrystus pokazuje apostołowi Tomaszowi swoje rany, które jaśnieją chwałą, ale nie znikają ( J 20,24-29).
Analogicznie w Apokalipsie św. Jana (Ap 4-5) widzimy
tryumf Baranka, który wkracza na tron Boga, ma siedem duchów Boga i z ręki Boga bierze księgę. Zastępy niebieskie padają na twarz przed Nim tak samo jak
przed Bogiem. Autor natchniony podkreśla jednak, że
zobaczył „stojącego Baranka, jakby zabitego” (Ap 5,6).
Również duchy, które oddają Barankowi pokłon aż do
ziemi, uznają go za godnego wstąpienia na tron Boga,
ponieważ „został zabity” i „nabył ludzi swoją krwią”
(Ap 5,9), a całe stworzenie poddaje się potędze i władzy „Baranka zabitego” (Ap 5,12). Tryumf zmartwychwstania nie przekreśla więc krzyża, przeciwnie, czyni
krzyż znakiem chwały dla wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa.
Trzeba jednak mieć świadomość, że w świecie starożytnym krzyż nie był zwykłą szubienicą, nie był
jednym z wielu narzędzi wykonywania wyroku śmierci. Krzyż był uznawany za karę najokrutniejszą i najcięższą. Skazaniec nie tylko ponosił śmierć w długotrwałych męczarniach, ale podlegał też najwyższemu
upokorzeniu, wręcz odczłowieczeniu. Żydzi uznawali, że człowiek powieszony na drzewie jest przeklęty
przez Boga (Pwt 21,23; Ga 3,13). Jak dowiadujemy
się ze Zwoju świątynnego, znalezionego w Qumran,
i z Talmudu, kara powieszenia na drzewie była zarezerwowana dla zdrajców Boga i narodu, bluźnierców
najgorszego rodzaju. Poganie nazywali ukrzyżowanie
karą niewolniczą, a skazańców – wyżerką kruków.

fot. ks. Sławomir Nowosad

I. „Syn Człowieczy musi być
wydany w ręce grzeszników
i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia
zmartwychwstanie” (Łk 24,7)

Przekształcenie znaku największego pohańbienia
w symbol nieskończonej chwały wskazuje na wielkie duchowe zwycięstwo chrześcijaństwa nad starym
światem. W IV w. cesarz Konstantyn Wielki zniósł
karę śmierci przez ukrzyżowanie na znak szacunku
dla Chrystusa, a już kilka pokoleń później krzyż stał
się częstym tematem literatury i sztuki, ulubionym godłem królów i rycerzy, znakiem służby zdrowia i opieki charytatywnej, pojawił się na centralnych placach
miast i na rozstajach dróg w świecie kultury śródziemnomorskiej, zwanej także łacińską czy zachodnią. To
niezwykłe zwycięstwo krzyża stanowi źródło i początek cywilizacji europejskiej.

II. „Zrąb tożsamości europejskiej
jest zbudowany na chrześcijaństwie”
(Jan Paweł II, Homilia w czasie
Mszy św. odprawionej na placu przed
katedrą, Gniezno, 3 czerwca 1997)
O Europie od dawna mówiono, że została zbudowana na trzech wzgórzach: Akropolu, Kapitolu i Golgocie. Ateński Akropol pierwotnie służył jako forteca, a później stał się dla Ateńczyków głównym miejscem kultu religijnego. Górujący nad Atenami, jest też
symbolem greckiej filozofii. Kapitol to najważniejsze
z siedmiu wzgórz Rzymu. Na nim wznosiła się twierdza i najważniejsza świątynia, tutaj też zaczynała się
najsłynniejsza z rzymskich dróg – Via Sacra (Droga
Święta). Kapitol stanowi symbol prawa rzymskiego.
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Golgota to, oczywiście, miejsce śmierci Chrystusa.
Góra, na której stanął krzyż Zbawiciela, symbolizuje religię chrześcijańską. Mówiąc, że Europa została
zbudowana na trzech wzgórzach: Akropolu, Kapitolu
i Golgocie, stwierdzamy, że źródło i autentyczną konstytucję cywilizacji europejskiej stanowi grecka filozofia, rzymskie prawo oraz religia i etyka chrześcijańska.
W rzeczywistości te trzy wzniesienia nie są jednak
sobie równe. Golgota odgrywa rolę szczególną. Cywilizację europejską stworzyli bowiem chrześcijanie, którzy z zagłady starożytnego świata ocalili i przechowali
to, co ten świat stworzył i miał najcenniejszego: grecką filozofię i rzymskie prawo, czyli rozum i sprawiedliwość. Przejęli od Greków racjonalną wizję świata
i człowieka, a także same metody racjonalnego poznawania, przeciwstawiając je barbarzyńskim zabobonom.
Od Rzymian przejęli idee ładu społecznego i zasady współżycia międzyludzkiego, a także metody rozwiązywania sporów między ludźmi oraz między jednostką a społeczeństwem, przeciwstawiając je prawu
silniejszego. Chrześcijanie nie tylko przenieśli ideały
Greków i Rzymian przez okres wędrówki ludów, ale
również przyswoili te ideały, dogłębnie je przetworzyli
i udoskonalili, dając początek prawdziwemu humanizmowi. To właśnie chrześcijanie tchnęli w antyczną
spuściznę ducha wolności, braterstwa i miłości, które
stały się znakiem rozpoznawczym ich cywilizacji. Nie
jest wobec tego przesadą stwierdzić, że Europa została zbudowana na jednej górze, na Golgocie, na której przechowano również największe skarby Akropolu
i Kapitolu. Europę zbudowano na Golgocie, to znaczy
na krzyżu. Dlatego krzyż jest nie tylko symbolem religijnym, symbolem miłości Chrystusa do człowieka, ale
również symbolem naszej cywilizacji, a także symbolem prawdziwego humanizmu. Krzyż jest najwłaściwszym godłem Europy, która przecież pierwotnie nosiła
miano Christianitas.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że od pewnego czasu właśnie Europa w znacznym stopniu odrywa się od swoich chrześcijańskich fundamentów. Od
kilku pokoleń propagatorzy niewiary obiecują, że kiedy zostaną rozerwane kajdany chrześcijaństwa, nastąpi wielkie i ostateczne wyzwolenie człowieka. Adam
Mickiewicz ukazał taką postawę w wierszu Filozof
i Bóg emigrant: „Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem
dobra po nim, / Gadać o nim i pisać do niego zabronim; / Mamy nań sto gąb brzmiących i piór ostrych
krocie, / A ten zbrodniarz emigrant myśli o powrocie?”.
Dokąd takie wyzwolenie prowadzi, możemy już
dzisiaj obserwować. Po epoce wielkich, zbrodniczych
totalitaryzmów nastały czasy sceptycyzmu, czasy ludzi,
którzy nie wiedzą, w co wierzyć i do czego dążyć. Ponadto obserwujemy odrodzenie różnych form fanatyzmu i fundamentalizmu, które na naszych oczach uzewnętrzniają się w terroryzmie. Kiedy w aktach terroru giną niewinni ludzie, wszyscy jesteśmy przerażeni.
Solidaryzujemy się z ofiarami, nawet jeśli ideowo jest
nam do nich bardzo daleko. Przez europejskie miasta
przechodzą marsze wsparcia. Można jednak zapytać,
czy zlaicyzowana Europa może skutecznie przeciwstawić się rosnącym w siłę fundamentalizmom, które

w swej istocie są sprzeczne z ideałami Ewangelii. Czy
ma na to dość duchowej siły?
Negatywna odpowiedź na to pytanie musi prowadzić do pytania podstawowego: jakie jest źródło kryzysu naszej cywilizacji? Czy przypadkiem zamierzone
odwrócenie się od krzyża nie okazało się odcięciem od
jedynego źródła duchowej siły? Oddajmy raz jeszcze
głos Mickiewiczowi: „Mówisz: Niech sobie ludzie nie
kochają Boga, / Byle im była cnota i Ojczyzna droga.
/ Głupiec mówi: Niech sobie źródło wyschnie w górach, / Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach”
(Źródła).
Zarówno w Święta Wielkanocne, jak i przez cały rok musimy zadawać sobie te pytania: czy Europa,
Zachód, nasza cywilizacja mogą istnieć bez krzyża?
dokąd nas prowadzi dystansowanie się i odrywanie od
najgłębszego fundamentu naszej kultury?

III. „[…] uniwersytet katolicki ma
olbrzymie zadanie do spełnienia
[…]” (ks. Idzi Radziszewski,
Uniwersytet katolicki w Polsce)
Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!
Nasza Uczelnia powstała prawie sto lat temu jako
odpowiedź na to właśnie pytanie. Założyciel i pierwszy rektor KUL ks. Idzi Benedykt Radziszewski rozumiał doskonale, że polska i europejska kultura może
się rozwijać tylko wtedy, gdy krzyż Chrystusa głęboko
zapuści na tej ziemi swoje korzenie. Ówczesny biskup lubelski Marian Leon Fulman pisał o tym w tekście wydanym z okazji śmierci ks. Radziszewskiego:
„W uświadomieniu katolickim całej Polski i w głębinach duszy polskiej położeniu fundamentów wiary widział jedyne drogi do szczęścia narodu [...]”. W roku
1918, kiedy Polska odradzała się po ponad stu latach
niewoli, trwała ożywiona dyskusja na temat kształtu duchowej i kulturowej tożsamości powstającego
państwa. Kształcenie i wychowywanie przyszłej elity katolickiej w nowo założonym Uniwersytecie Lubelskim było zdaniem ks. Radziszewskiego dziejową
koniecznością.
Troska o duchowy kształt Polski, Europy i świata
towarzyszy nieustannie ludziom wierzącym w Chrystusa. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
wierny ideałom swojego założyciela, pokonując wciąż
różne trudności, chroni i rozwija kulturę zakorzenioną
w Golgocie, a przez nią również w Akropolu i Kapitolu, poprzez służbę prawdzie, Bogu i Ojczyźnie. Podobnie jak w roku 1918 istnienie uniwersytetu katolickiego jest narodowym skarbem, który trudno byłoby
przecenić. Naśladując naszych poprzedników, zabiegamy o to, żeby katolicka uczelnia w Polsce była jak najlepszym ośrodkiem badań naukowych i profesjonalnego kształcenia młodzieży. Łączymy nowoczesność
z mocnym zakorzenieniem w tradycji. Prowadzimy
studia na 9 wydziałach i ponad 40 kierunkach. Jesteśmy dynamicznym i tętniącym młodością ośrodkiem
uniwersyteckim.
Cieszymy się, że tysiące młodych ludzi wybierają naszą Uczelnię. Oprócz studentów polskich
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kształcimy setki obcokrajowców ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Nigerii, Wielkiej Brytanii, Francji, Syrii, Ukrainy i innych państw. Naszym przyjaciołom,
duchownym i świeckim, z serca dziękujemy za modlitwę, każdą formę wsparcia i towarzyszenie nam w bez
mała 100-letniej historii. Potrzebujemy się wzajemnie,
by wracając do korzeni naszej cywilizacji, kształcić
i wychowywać młodzież gotową – zgodnie z pragnieniem św. Jana Pawła II – budować cywilizację miłości.
Wszystkich zapraszamy do odwiedzenia gościnnych
murów KUL, maturzystów zaś do studiowania na tym
jedynym uniwersytecie katolickim w Polsce i jednym
z najstarszych w kraju. Wyznacznikami naszej Uczelni
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są niezmiennie: jasno sprecyzowana misja i tożsamość,
wysoki poziom nauczania, edukacja przygotowująca
do zaistnienia na rynku pracy oraz formacja duchowa
w myśl uniwersyteckiej dewizy Deo et Patriae (Bogu
i Ojczyźnie).
Drodzy Przyjaciele KUL,
Wszystkim Wam w imieniu całej społeczności akademickiej składam najlepsze życzenia wielkanocne.
Niech Chrystus przygarnie Was i Wasze Rodziny do
swego Najświętszego Serca przebitego na krzyżu dla
naszego zbawienia i niech Was umocni mocą swojego
zmartwychwstania.

Z kalendarium
Śniadanie z Rektorem
14 stycznia w ramach tego projektu Jego Magnificencja
spotkał się ze studentką bezpieczeństwa narodowego i zarazem mistrzynią świata juniorek i wicemistrzynią świata seniorek w sumo Jagodą Mazurek; 20 stycznia z przedstawicielami
Akademickiej Służby Porządkowej, organizacji studenckiej
działającej na rzecz promocji Uczelni i budowania jej wizerunku; 27 lutego z nigeryjskimi księżmi odbywającymi studia doktoranckie w języku angielskim na Wydziale Teologii
i Wydziale Filozofii KUL.

Konwent przy Rektorze KUL
17 stycznia ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński przewodniczył obradom Konwentu przy Rektorze KUL. W trakcie
rozmów zostały poruszone kwestie etyki w biznesie, a także
sprawy rozwoju Uniwersytetu.

Pobyt w Wojnowie i Potulicach
23-24 stycznia Rektor KUL przebywał w Wojnowie,
gdzie przewodniczył wyjazdowym obradom Kolegium Rektorskiego i odwiedził wybrane obiekty majątku zarządzanego przez Fundację Potulicką. 25 stycznia przewodniczył
Mszy Świętej w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny w Potulicach i spotkał się z prob. Ryszardem Czajką TChr oraz z członkiem Zarządu Fundacji Potulickiej Jackiem Podlewskim.

na KUL w dniu św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy. To trzecie już noworoczne spotkanie – podobnie jak
poprzednie – było okazją do wzajemnych inspiracji, podejmowania inicjatyw i wyrażania podziękowań za całoroczną
współpracę.

Spotkanie z emerytami
15 lutego Ksiądz Rektor uczestniczył w dorocznym spotkaniu z emerytowanymi pracownikami KUL, będącym czasem wspólnej modlitwy i rozmów. W kościele akademickim przewodniczył Mszy Świętej odprawianej w ich intencji,
a następnie podczas poczęstunku, zorganizowanego w stołówce Konwiktu Księży Studentów KUL, opowiadał o aktualnych wydarzeniach na Uczelni.

Podpisanie umowy z Mostostalem
16 lutego ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński w imieniu
KUL, Paweł Potakowski – prezes KUL Creative i Tadeusz Rybak – prezes Mostostalu Puławy podpisali umowę
o współpracy, dotyczącą wypracowywania wspólnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Działania oparte
na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych
mają na celu wprowadzanie zmian społeczno-gospodarczych
dzięki potencjałowi stron umowy.

Wizyta przedstawicieli mediów
30 stycznia Jego Magnificencja spotkał się z redaktorami
naczelnymi i dyrektorami lubelskich mediów, zaproszonymi

Umowa z PZPBM
16 lutego Rektor KUL podpisał umowę o współpracy
z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego. Nasza Uczelnia od 2011 r. uczestniczy w realizacji projektów
PZPMB. W najbliższym czasie planuje włączyć się w prace

19

20

Z gabinetu Rektora
w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią «od
widelca do zagrody»”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie
19 lutego Rektor KUL i lubelski kurator oświaty Krzysztof
Babisz podpisali porozumienie, którego celem jest współpraca
Uczelni z lubelskimi instytucjami i organizacjami na rzecz pogłębiania wiedzy o Lubelszczyźnie i wzmacniania tożsamości
lokalnej wśród dzieci i młodzieży, w zakresie rozwijania i promowania Lublina jako ośrodka akademickiego, a także prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców
województwa. Strony będą inicjować i realizować wspólne
projekty unijne ze szczególnym uwzględnieniem projektów
społeczno-gospodarczych mających na celu rozwój potencjału
gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Lubelszczyzny
przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego KUL.

20 lutego Ksiądz Rektor gościł Hannę Suchocką, która tego dnia wygłosiła na KUL wykład pt. „Dyplomacja watykańska” i udzieliła wywiadu Tv KUL.

Obchody rocznicowe
22 lutego, w 93. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, Jego Magnificencja przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL w intencji całej społeczności akademickiej KUL, przyjaciół, absolwentów i darczyńców oraz za śp. ks. rektora Idziego Radziszewskiego,
transmitowanej przez TVP Polonia. W homilii przybliżył
m.in. sylwetkę założyciela KUL, ukazując jego cenną ideę –
powołania katolickiej uczelni na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości; odnosząc tę ideę do czasów współczesnych, podkreślił, że dobry uniwersytet katolicki ma wielki
wpływ na pomyślność narodu, dlatego też droga wyznaczona
przez ks. Radziszewskiego stanowi zobowiązanie dla społeczności akademickiej, zaś dla całego społeczeństwa może być
inspiracją do włączenia się w to wspólne dzieło budowania
kultury narodowej. Tego dnia wraz z delegacją Uczelni Jego
Magnificencja złożył kwiaty na grobie ks. I. Radziszewskiego,
w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL otworzył wystawę pt. „Niezrealizowana polichromia Jerzego Nowosielskiego
dla kościoła akademickiego KUL” i wygłosił słowo wstępne
na rozpoczęcie koncertu kameralnego Polish Cello Quartet
w ramach cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory
z muzyką.

Spotkania z Hanną Suchocką
19 lutego w Teatrze Starym w Lublinie ks. prof. dr hab.
Antoni Dębiński uczestniczył w spotkaniu dyskusyjnym
z udziałem Wielkiego Kanclerza KUL abpa Stanisława Budzika, dr Hanny Suchockiej, ks. dra hab. Alfreda Wierzbickiego, prof. KUL, i prof. dr hab. Bożeny Wronikowskiej, inspirowanym książką Rzymskie pasje. Kościoły stacyjne Wiecznego
Miasta pióra byłej ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Rada ds. Komercjalizacji Wiedzy
25 lutego Rektor KUL przewodniczył spotkaniu inaugurującemu działalność Rady ds. Komercjalizacji Wiedzy przy
Rektorze KUL. Jest to organ doradczy, którego zadaniem
będzie wyrażanie opinii w sprawach odnoszących się do komercjalizacji wiedzy na Uczelni: przedstawianie i ocena inicjatyw oraz projektów związanych z komercjalizacją, pomoc
w określaniu priorytetowych obszarów badań naukowych, nawiązywanie relacji ze środowiskiem gospodarczym oraz wskazywanie aktualnych potrzeb rynku pracy. W spotkaniu oprócz
reprezentantów Uczelni wzięli również udział przedstawiciele
biznesu z regionu Podkarpacia oraz tamtejszych władz: marszałek województwa Władysław Ortyl, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz
prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Wydawnictwa jubileuszowe
27 lutego Jego Magnificencja przewodniczył spotkaniu
Komitetu Redakcyjnego powołanego do przygotowania publikacji z okazji 100-lecia KUL – encyklopedii i serii jubileuszowej, nad którymi prace redakcyjne będzie prowadził Instytut Leksykografii.
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154. rocznica urodzin hrabiny Anieli Potulickiej

fot. z Archiwum Uniwersyteckiego KUL

Skromna, szlachetna i hojna

W

ywodziła się z zamożnego rodu rezydującego w Więcborgu na Pomorzu. Potuliccy herbu Grzymała, manifestujący swój patriotyzm i katolicyzm, podczas zaborów zostali pozbawieniu przez
Prusaków znacznej części ogromnego majątku. Po zarekwirowaniu ich rodowej siedziby w Więcborgu pradziadek Anieli hrabia Michał osiadł w dawnym dworku rycerskiego rodu Grzymałów we wsi Kantowo koło
Nakła, przemianowanej wkrótce na Potulice. W niedługim czasie właściciele doprowadzili posiadłość do
znakomitego stanu i wiedli w niej życie rodu arystokratycznego hołdującego najwyższym wartościom.
Ojciec Anieli hrabia Kazimierz Wojciech i jego żona Maria z Zamoyskich niedługo cieszyli się rodzinnym szczęściem. Najpierw zmarły dwie z ich czterech
córek, a w 1861 r., kilka dni po urodzeniu Anieli, hrabina Maria. Dziewczynka przyszła na świat w Londynie, gdzie przez dwa lata pozostawała pod opieką wychowawczyń, po czym została przywieziona do
Potulic. Tu wraz z siostrami odbierała wykształcenie
domowe w zakresie języków obcych, historii, literatury, muzyki i sztuki, a zimą pobierała nauki na kursach
w Krakowie. Wpływ na ukształtowanie jej osobowości
miał ojciec – człowiek prawy, troskliwy, wymagający,
ale także dziadek hrabia Kazimierz Ludwik – legionista Dąbrowskiego, żołnierz Napoleona, adiutant księcia Poniatowskiego, powstaniec listopadowy. Dzięki
ich wychowaniu i przykładowi życia wyrosła na kobietę dzielną i zaradną, ale zarazem wrażliwą i szlachetną,
oddaną Bogu i ojczyźnie w modlitwie i czynach.

W 19. roku życia, po śmierci ojca, Aniela stała się dr Marzena Krupa
jedyną spadkobierczynią dóbr Potulickich, liczących redaktor naczelna
wówczas ponad 6000 hektarów i przynoszących roczny dochód ponad 50 milionów marek niemieckich. Do
czasu uzyskania pełnoletności pomagał jej w kierowaniu posiadłościami hrabia Stanisław Żółtowski z Niechanowa. Potem zaś, przez blisko 50 lat samodzielnego administrowania, przyczyniła się ona do rozkwitu
majątku dzięki własnej pracowitości, odpowiedzialności i pomysłowości. Ceniąc wartość pracy, wykonywała ją osobiście, również tę fizyczną, ale także pragnęła zaszczepić to zamiłowanie wśród ludu, dla którego organizowała różnorodne kursy rękodzielnicze.
Hrabianka Potulicka, pobożna i rozmodlona tercjarka
franciszkańska, dbała także o życie duchowe mieszkańców dworu i wsi. Kaplica dworska była dostępna
dla wszystkich nie tylko w niedzielę, ale i na co dzień,
organizowała w niej także rekolekcje i ćwiczenia duchowne. Spore kwoty przeznaczała na odnowienie,
wyposażenie lub utrzymanie okolicznych kościołów.
Przeciwstawiając się germanizacji, zakładała biblioteki
we wsiach należących do jej dóbr, a sprowadzane do
nich książki i prasę w języku polskim także rozdawała.
Sama uczyła dzieci języka ojczystego, historii i religii.
W pałacu organizowała amatorskie przedstawienia,
wypełnione polskim słowem, muzyką religijno-patriotyczną, tańcami narodowymi. Szczególną troską otaczała zawsze dzieci, chorych i ubogich, posługując im
także osobiście i z wielkim oddaniem. Hojnie obdarowywała instytucje charytatywne. Czyniła to zawsze
bez rozgłosu, a pisemne dowody wdzięczności niszczyła, wyznając zasadę: „Niech nie wie lewa twoja ręka,
co czyni prawa” (Mt 6, 3).
Rektor KUL wręcza ks. prof. drowi
Dziełem opatrznościowym dla hr. Potulickiej stał hab. Markowi Zahajkiewiczowi
się Uniwersytet Lubelski, założony w 1918 r. Jego mi- Signum Universitatis
sja była bowiem wyrazem jej ideałów – miłości Boga w towarzystwie (od lewej)
i ojczyzny. Dlatego też dowiedziawszy się w 1925 r. prezesa Zarządu FP dra hab.
Andrzeja Herbeta, prof. KUL,
o potrzebach materialnych Uczelni, zdecydowała – po wiceprezesa ks. dra hab. Marka
Chmielewskiego, prof. KUL, oraz
porozumieniu się z rektorem ks. Józefem Kruszyńskim
– o założeniu wspierającej ją fundacji, zatwierdzonej członka Zarządu FP i prezesa CGFP
Jacka Podlewskiego
formalnie w 1928 r. Wspaniałomyślny ogromny zapis
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przedstawicieli licznych stanów i środowisk, stając się
wielką manifestacją wdzięczności społeczeństwa.

***

List episkopatu Polski do
hrabiny Anieli Potulickiej
z 8 IX 1925 r. (fot. z Archiwum
Uniwersyteckiego KUL)

hrabiny odbił się szerokim echem w społeczeństwie.
Dzięki jej hojności rozwinęło się także Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej i Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, któremu w 1932 r. przekazała pałac z przyległymi ogrodami
i parkiem.
Przez ostatnie dwa lata życia aktywność hrabiny została ograniczona z powodu paraliżu nóg. Zmarła 17 X
1935 r. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył prymas Polski kard. August Hlond, zgromadziły

Medal został zaprojektowany i wykonany w PPHU Balkart w Częstochowie

8 IV 2015 r., w kolejną rocznicę śmierci swojej wielkiej donatorki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II uczcił osobę i dzieło hrabiny Anieli Potulickiej. Zorganizowana z tej okazji wystawa „Bogu i Ojczyźnie – Hrabina Aniela Potulicka”, przygotowana
przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum Uniwersyteckiego, została otwarta w gmachu
BU KUL przez Jego Magnificencję ks. prof. dra hab.
Antoniego Dębińskiego w obecności bpa Ryszarda
Karpińskiego, Kolegium Rektorskiego, członków Zarządu Fundacji Potulickiej i Banku Spółdzielczego
w Brodnicy, zaproszonych gości i pracowników KUL.
Sylwetkę i działalność hr. Potulickiej przybliżyli: Rektor KUL, dyrektor BU KUL Barbara Zezula, prezentujący ekspozycję dyrektor AU KUL Marek Pawelec i autorzy filmu Aniela Hrabina Potulicka Anna
Swęda (reżyseria) i Łukasz Kaczmarek (zdjęcia) z Tv
KUL. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia i dokumenty ukazujące ród Potulickich oraz ich posiadłości
dawniej i dziś, korespondencję hrabiny z ks. rektorem Kruszyńskim w sprawie ustanowienia fundacji
na rzecz KUL, dokumentację zmian własnościowych
i organizacyjnych w fundacji na przestrzeni lat, pisma
i fotografie potwierdzające różnorodną działalność dobroczynną Anieli Potulickiej, część księgozbioru z biblioteki pałacowej przekazanego przez nią Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, a także publikacje prasowe
i książkowe poświęcone hrabinie i jej fundacji.
W związku z przypadającą w tym roku 90. rocznicą
utworzenia Fundacji im. Anieli hr. Potulickiej (obecnie pod nazwą Fundacja Potulicka) wernisaż stał się
również okazją do uhonorowania okolicznościowym
medalem osób zasłużonych dla tego dzieła – prezesa
Zarządu BS w Brodnicy Józefa Mitury i wiceprezesa
Aleksandra Mikołajczaka.
Kilkanaście dni wcześniej, 26 III 2015 r., medal ten
jako pierwszy otrzymał ks. prof. dr hab. Marek Zahajkiewicz, który – jak napisali w liście gratulacyjnym
członkowie Zarządu Fundacji Potulickiej – z ogromnym oddaniem i determinacją poświęcał się sprawie
odzyskania dóbr podarowanych Uniwersytetowi przez
hrabinę, a odebranych po II wojnie światowej przez
władze komunistyczne. Wręczenie medalu miało miejsce podczas obrad Senatu KUL i było jednym z dwóch
uroczystych wydarzeń tego posiedzenia z udziałem ks.
prof. Zahajkiewicza. Jego zaangażowanie w działania
zmierzające do zwrócenia majątku, a potem oddłużenia go i podnoszenia z ruiny, porządkowanie spraw
formalnoprawnych, troskę o rozwój fundacji i wieloletnie kierowanie jej Komisją Rewizyjną doceniły
również władze naszej Uczelni, odznaczając go Signum Universitatis. Ksiądz Zahajkiewicz, dziękując
za te wyróżnienia, stanowczo podkreślał zasługi całej
grupy osób, dzięki którym udało się przeprowadzić
wiele trudnych prac oraz uporządkować wiele skomplikowanych spraw w długim procesie reaktywowania
i stymulowania działalności fundacji.
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Otwarcie Centrum Egzaminacyjnego HSK

Hanyu Shuiping Kaoshi
O

d 8 lat Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL ma w swojej ofercie edukacyjnej lektorat języka chińskiego. Od 2012 r. na Wydziale Nauk
Humanistycznych prowadzone są studia licencjackie
na kierunku filologia-sinologia, cieszące się ogromnym
zainteresowaniem maturzystów. Na podstawie umowy
z Yangtze Normal University (YZNU) w Chongqing,
podpisanej w 2013 r., studenci sinologii KUL wyjeżdżają na uniwersytet w Chinach, a tamtejsi studenci
przyjeżdżają kształcić się na kilku kierunkach na KUL.
W dniu 26 I 2015 r. w ramach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało otwarte Centrum
Egzaminacyjne Języka Chińskiego HSK. Otwarcia
dokonali JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz naczelnik Wydziału Edukacyjnego
w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Liu Wansheng. Oprócz władz rektorskich w uroczystości wzięli też udział zaproszeni goście, m.in.
zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego Małgorzata Błaszczyk-Osik oraz Diana
Ciszewska, która reprezentowała prezydenta miasta
Lublin Krzysztofa Żuka. Obecny był także dziekan
Wydziału Nauk Humanistycznych, na którym prowadzony jest kierunek studiów filologia-sinologia, dr
hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL. Wśród licznie
zebranych nie zabrakło również 4 naszych chińskich
nauczycieli, spośród których Jingmei Guo szczególnie
zasłużyła się niniejszemu przedsięwzięciu, od kilku
lat zabiegając o utworzenie wymienionego ośrodka
egzaminacyjnego. O oprawę artystyczną wydarzenia
zadbali studenci sinologii. Początki nauczania języka
chińskiego w SPNJO i drogę do stworzenia sinologii
na KUL przybliżył Dominik Garbal z III roku sinologii. Agnieszka Niedźwiadek, Magdalena Niedbała
i Piotr Maciejewski, także z III roku tego kierunku,
przygotowali krótki występ słowno-muzyczny w języku chińskim. Izabela Flis, studentka II roku, podzieliła
się wrażeniami z aktualnie odbywającego się rocznego
pobytu 11 studentów KUL na wymianie naukowej
w Yangtze Normal University w Chongqing.
Nasze Centrum Egzaminacyjne HSK jest jedynym
ośrodkiem w Polsce na wschód od Wisły, gdzie będzie
można zdać egzamin ze znajomości języka chińskiego
– egzamin HSK (chin. Hanyu Shuiping Kaoshi, ang.
The Chinese Proficiency Test). Jest to test przygotowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu
Kultury i Języka. Ma za zadanie sprawdzić znajomość
języka mandaryńskiego u obcokrajowców. Jest on
uznawany na całym świecie. Taki egzamin jest przeprowadzany każdego roku w Chinach oraz w wielu
krajach świata, również w Polsce. Od 2009 r. zmieniła
się forma tego egzaminu. Obniżono poziom trudności
testu, a także dopasowano skalę wyników do skali biegłości językowej Rady Europy. Dodatkowo wprowadzono część ustną. Nowy HSK ma za zadanie ocenić

poziom znajomości standardowego języka chińskiego u obcokrajowców. Uzyskanie poziomu czwartego
upoważnia obcokrajowców do podjęcia studiów na
wyższych uczelniach w Chińskiej Republice Ludowej. Wszystkie polecenia na egzaminie są podawane
w języku chińskim. Sześciostopniowy egzamin HSK
składa się z trzech części: pisemnej, określającej umiejętność pisania i czytania; słuchowej – ze zrozumienia
tekstu; mówionej, sprawdzającej zdolność wypowiadania się w języku chińskim.
Dnia 28 III 2015 r. odbył się pierwszy egzamin
w Centrum Egzaminacyjnym HSK na KUL. Przystąpiło do niego 30 osób, które zdawały łącznie 43 egzaminy. Ta różnica w liczbach związana jest z tym, że
niektóre osoby zdawały zarówno egzamin pisemny, jak
i ustny, a inne tylko jeden z nich. Do egzaminu pisemnego przystąpiono na poziomach 1-6, a do ustnego
na poziomach 1-3. Wszystkie prace zostały wysłane
do Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury
i Języka, gdzie każda zostanie oddzielnie sprawdzona
i oceniona. Na wyniki egzaminu HSK trzeba poczekać
około miesiąca.

Helena Błazińska
kierownik Studium
Praktycznej Nauki
Języków Obcych

Otwarcie Centrum
Egzaminacyjnego HSK
przez Rektora KUL
ks. prof. dra hab. Antoniego
Dębińskiego i naczelnika
Wydziału Edukacyjnego
w Ambasadzie ChRL Liu
Wanshenga

Jingmei Guo, starszy
wykładowca w Studium
Praktycznej Nauki Języków
Obcych, prezentuje wymagania
egzaminacyjne HSK
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Złoty jubileusz pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego

In honorem
D

nia 27 I 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reddite ergo quae sunt
Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego”.
dr Anna Słowikowska Złoty jubileusz nie był jednak jedyną przyczyną zorInstytut Prawa ganizowania uroczystości, ponieważ ks. prof. dr hab.
Kanonicznego J. Krukowski, wybitny kanonista, o renomie uznanej
w środowisku polskim i międzynarodowym – obchodził również 30. rocznicę uzyskania tytułu profesora
zwyczajnego nauk prawnych, 30. rocznicę pracy w Papieskiej Radzie ds. Tekstów Prawnych oraz 30. rocznicę pracy w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego
i Konstytucyjnego KUL (w tym 26 lat na stanowisku
jej kierownika).
Organizatorami konferencji byli: Wydział Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedra
Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego,
Komisja Prawnicza Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa
Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa KUL.
Konferencja, którą otworzyli ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, dziekan WPPKiA, oraz jej pomysłodawca ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL,
kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego
i Konstytucyjnego, składała się z trzech części. Podczas dwóch pierwszych wygłoszone zostały referaty,
a w trzeciej nastąpiło uroczyste wręczenie księgi jubiRektor KUL ks. prof. dr hab.
leuszowej in honorem prof. Josephi Krukowski dedicata.
Antoni Dębiński wręcza
Prelegentami, którzy zaprezentowali wyniki swoich
ks. prof. drowi hab. Józefowi
Krukowskiemu księgę
badań naukowych, związane z aktualną problematyką
jubileuszową
relacji Kościół – państwo, byli pracownicy naukowi

z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Dobór autorów referatów był zgodny z zamiarem organizatorów i odpowiadał motywom odbywającej się
uroczystości, ponieważ w gronie referentów znaleźli
się przedstawiciele pięćdziesięciu doktorów wypromowanych przez prof. Krukowskiego: ks. prof. dr hab.
Ryszard Sztychmiler z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Paweł Sobczyk, prof.
Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Małgorzata Czuryk
z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz
dr Michał Poniatowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegentami zagranicznymi byli przyjaciele Jubilata z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej – o. prof.
dr Damián Němec OP i dr Monika Menke.
Przewodniczącym pierwszej części konferencji był
bp dr hab. Artur Miziński, a część drugą poprowadził ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW.
W każdej z nich zostały wygłoszone trzy referaty:
P. Sobczyk – „Dobro człowieka jako cel współdziałania państwa i Kościoła oraz związków wyznaniowych”,
M. Poniatowski – „Aktualna problematyka nabycia
przez kościelne osoby prawne statusu organizacji pożytku publicznego”, R. Sztychmiler – „Spór o klauzulę
sumienia w Polsce”, M. Menke – „Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice
Czeskiej”, D. Němec – „Regulacja nauki religii katolickiej w konkordatach z państwami postkomunistycznymi”, M. Czuryk – „Edukacja religijna w szkołach
publicznych w Finlandii”.
Trzecia część konferencji została zainaugurowana
pieśnią Nieście chwałę mocarze w wykonaniu Chóru
KUL. Uroczystość odbyła się z udziałem Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego
oraz członków Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Przewodniczył jej i laudację na cześć Jubilata wygłosił dziekan ks. P. Stanisz.
Prezentacji dzieła pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris
Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu
z okazji 50-lecia pracy naukowej (red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014), zawierającego artykuły pięćdziesięciu trzech autorów z Polski i zagranicy,
dokonał ks. M. Sitarz. Następnie Rektor KUL złożył
życzenia ks. prof. Krukowskiemu i wręczył księgę jubileuszową. W dalszej części uroczystości miały miejsce
wystąpienia zaproszonych gości: bpa Ryszarda Karpińskiego, prof. Jana Glińskiego, ks. prof. Wojciecha
Góralskiego, ks. prof. K. Warchałowskiego, ks. prof.
Augustyna Eckmanna, ks. prof. Henryka Stawniaka
oraz ks. prof. Józefa Krzywdy. Na zakończenie głos
zabrał Jubilat, który podziękował za przygotowanie
dedykowanej mu księgi i zorganizowanie konferencji; jednocześnie zaznaczył, że to uhonorowanie 50
lat jego pracy naukowej nie oznacza jej zakończenia,
dlatego wyraził gotowość do podejmowania kolejnych
działań.

Laury

Nominacje profesorskie
Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 19 XII 2014 r. dr hab. Kazimiera Krakowiak
z Instytutu Pedagogiki otrzymała tytuł profesora nauk społecznych, ks. dr hab. Stanisław Dyk z Instytutu Liturgiki
i Homiletyki – tytuł profesora nauk teologicznych, a dr hab.
Eugeniusz Cyran z Instytutu Filologii Angielskiej – tytuł
profesora nauk humanistycznych. Profesorowie K. Krakowiak
i ks. S Dyk odebrali nominacje w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystości w dniu 21 I 2015 r., zaś prof. E. Cyran
– 28 I 2015 r.

kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym będzie realizowany wspólnie z Department of Psychology at Chinese
University of Hong Kong, Beijing Foreign Studies University, a także we współpracy z pracownikiem naukowym z Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW,
pracownikami i doktorantami Wydziału Filozofii KUL oraz
pracownikami Katedry Sinologii KUL.

Grant NCN i NCBiR
W I Konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO
Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowany został projekt Metoda wytwarzania ultragładkiej powierzchni refleksyjnej dla potrzeb optyki
twardego promieniowania rentgenowskiego złożony przez dra
Roberta Mroczkę z Interdyscyplinarnego Centrum Badań
Naukowych.

Stypendyści MNiSW

Prof. dr hab. Eugeniusz Cyran (fot. Wojciech Olkuśnik
Biuro Prasowe Kancelaria Prezydenta RP)

Nominacje kościelne
i naukowe
Ks. dr hab. Piotr Turzyński z Katedry Patrologii Greckiej i Łacińskiej został mianowany 17 I 2015 r. przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji radomskiej.
Święcenia biskupie przyjął 28 II 2015 r. w katedrze radomskiej z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Celestino
Migliorego, któremu asystowali abp częstochowski Wacław
Depo i bp radomski Henryk Tomasik. Dewizą biskupią uczynił słowa „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae”.
Prof. dr hab. Andrzej Sękowski, kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, został wybrany do Rady
Naukowej Instytutu Psychologii PAN.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z Katedry Etyki został
powołany do kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za
wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych,
ustanowionej w bieżącym roku akademickim przez Uniwersytet Łódzki z okazji 70-lecia uczelni.

10 XII 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przedstawionego mu rankingu 3461 wniosków rektorów uczelni przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia 926 studentom i 89 doktorantom na rok akademicki
2014/2015. Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł dla każdego studenta i 22 000 zł dla doktoranta.
W gronie wyróżnionych znalazło się 6 studentów i 4 doktorantów z KUL: Agnieszka Jagiełło – V rok psychologii;
Nasturcja Anna Toruj – IV rok psychologii; Katarzyna Wrona
– IV rok psychologii; Marcin Kasprzyk – V rok prawa; Piotr
Krzyżanowski – V rok prawa; Wioletta Magdalena Pacholarz
– II rok ekonomii II stopnia w Stalowej Woli; Aleksandra
Krauze-Kołodziej – V rok historii sztuki, studia doktoranckie; Marcin Markowski – IV rok historii sztuki, studia doktoranckie; Marta Ryczkowska – IV rok historii sztuki, studia
doktoranckie; Robert Krzysztof Tabaszewski – IV rok prawa,
studia doktoranckie.

Granty NCN
W ramach konkursu HARMONIA 6 Narodowego Centrum Nauki dofinansowanie otrzymały 2 międzynarodowe projekty badawcze pracowników naszej Uczelni. Projekt
dr Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej pt. Formy prezentystycznej
orientacji temporalnej będzie realizowany wraz z pracownikami Instytutu Psychologii KUL, we współpracy ze Stanford University USA z prof. Philipem Zimbardo, a także
we współpracy z Department of Psychology, University of
Nigeria, z prof. Ike E. Onyishim. Projekt dra hab. Arkadiusza Guta, prof. KUL, pt. Zaangażowanie języka, czynników

Sukces absolwentów prawa
Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zajęli 5 miejsce w rankingu polskich uczelni,
których studenci prawa uczestniczyli w przeprowadzonych
w 2014 r. egzaminach na aplikacje korporacyjne (adwokacką,
radcowską, notarialną, komorniczą) i aplikację ogólną.
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20 II 2015 r. – wykład otwarty Hanny Suchockiej

O dyplomacji Stolicy
Apostolskiej
G

ościem kolejnego spotkania z cyklu Pro publico

prof. dr hab. Marian
bono – KULtura człowieka i społeczeństwa byŻukowski ła dr Hanna Suchocka, premier Polski (1992-1993),
dyrektor Instytutu
Ekonomii i Zarządzania

dr Monika
Nowakowska
Biblioteka Instytutu
Ekonomii i Zarządzania

minister sprawiedliwości i prokurator generalny
(1997-2000), ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim
(2001-2013). Wygłosiła ona wykład zatytułowany
„Dyplomacja watykańska”. Prelekcja ta zainaugurowała jednocześnie nowy projekt Wydziału Nauk Społecznych – Dyplomatyczne Debaty.
Pani Premier zaznaczyła, że używanie terminu „dyplomacja watykańska” nie jest precyzyjne, gdyż stanowi on pewien skrót myślowy. Oficjalnie mówi się o dyplomacji papieskiej lub dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Istnieje bowiem zasadnicza różnica między Watykanem a Stolicą Apostolską. Watykan jest jednostką
terytorialną, utworzoną do obsługi Stolicy Apostolskiej na mocy Traktatów laterańskich z 1929 r. Natomiast Stolica Apostolska funkcjonuje jako podmiot
prawa międzynarodowego. W związku z tym ambasadorowie są akredytowani przy Stolicy Apostolskiej,
a nie przy Watykanie.

Istota dyplomacji

Dr Hanna Suchocka
i prof. dr hab. Marian Żukowski
w trakcie wykładu

Dr Hanna Suchocka podkreśliła, że dyplomacja watykańska w wąskim znaczeniu to dyplomacja sprawowana przez przedstawicieli papieża, zaś
w szerokim – przez reprezentantów państw piastujących funkcje ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej.
Przypomniała, że dyplomacja stanowi jeden z instrumentów, za pomocą których państwo prowadzi swoją
politykę zagraniczną. Wiąże się ona z rozwiązywaniem problemów międzypaństwowych w sposób pokojowy. Odwołała się też do słów Cycerona, według
którego kwintesencją dyplomacji jest siła argumentów, a nie argument siły. Dyplomacja jest potrzebna wszędzie tam, gdzie szuka się rozwiązań, aby nie

doprowadzać do zwycięstwa argumentów siły. Z tego względu rolę dyplomacji należy uznać za bardzo
ważną.

Specyfika i rola dyplomacji
Stolicy Apostolskiej
Prelegentka przypomniała, że do momentu likwidacji Państwa Kościelnego w 1870 r. papież był suwerenem, traktowanym jak inni monarchowie terytorialni. Z chwilą upadku Państwa Kościelnego biskup Rzymu nie posiadał już terytorium, ale pozostawał zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, który miał
wpływy na całym świecie. Dopiero na mocy Traktatów
laterańskich z 1929 r. zostało wyodrębnione politycznie i terytorialnie państwo Watykan. Pomimo zmian
zakresu i struktury papiestwa działalność dyplomatyczna papieża nie uległa zawężeniu, ale nawet została
poszerzona. Pod koniec XIX w. przy Stolicy Apostolskiej było 18 stałych przedstawicielstw. W 1936 r. już
34 państwa miały swoje reprezentacje, obecnie zaś jest
ich 189. Dyplomacja watykańska stała się ważnym elementem dyplomacji międzynarodowej. Stolica Apostolska zyskała na znaczeniu, ponieważ jest ona coraz
bardziej postrzegana jako swoistego rodzaju organizacja międzynarodowa. Można porównywać funkcję ambasadora przy Stolicy Apostolskiej do funkcji przedstawiciela dyplomatycznego przy Unii Europejskiej
czy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Hanna Suchocka zaakcentowała, że umowy rządowe ze Stolicą Apostolską mają nie tylko charakter porozumień bilateralnych, ale dotyczą także spraw
Kościoła lokalnego. W tym leży atrakcyjność Stolicy
Apostolskiej jako partnera i podmiotu, przy którym
chętnie tworzy się ambasady innych państw. Zawieranie konkordatu jest formą aktywności międzynarodowej Stolicy Apostolskiej jako podmiotu międzynarodowego. W latach 90. XX w. nastąpił dynamiczny proces podpisywania konkordatów między Stolicą
Apostolską a innymi państwami (np. Polską, Węgrami,
Estonią, Litwą). Zawieranie tych umów, zwłaszcza
przez nowo powstałe państwa, było swoistym zamanifestowaniem przez nie swojej suwerenności.

Znaczenie dyplomacji
papieskiej w XX i XXI w.
Premier podkreśliła, że rola Jana Pawła II w nadaniu nowej dynamiki dyplomacji Stolicy Apostolskiej
była istotna. Oczywiście, wcześniej znaczący impuls
w tej dziedzinie dał papież Jan XXIII poprzez encyklikę Pacem in terris, napisaną po kryzysie kubańskim.
W tym dokumencie zawarte są ważne tezy dotyczące

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI •
porządku międzynarodowego współczesnego świata, a zarazem istotnej roli dyplomacji. Ten kierunek
był kontynuowany przez Pawła VI, np. podczas jego
pierwszego wystąpienia na forum ONZ w 1965 r. Jakościowa zmiana nastąpiła za czasów Jana Pawła II,
kiedy liczba przedstawicielstw dyplomatycznych przy
Stolicy Apostolskiej zwiększyła się dwukrotnie (o 82
państwa). Papież Polak odgrywał ważną rolę dyplomaty na arenie międzynarodowej poprzez swoje spotkania z przedstawicielami świata polityki, podróże apostolskie, a także liczne exposé, które wygłaszał w trakcie spotkań z dyplomatami akredytowanymi przy
Stolicy Apostolskiej. Poruszane przez niego zagadnienia dotyczyły problemów współczesnego świata,
np. relacji pomiędzy Kościołami, sytuacji na Bliskim
Wschodzie czy kwestii wolności religijnej w konkretnych państwach. Szczególnie ostatni temat należy do
kluczowych zarzewi światowych konfliktów (jako casus przywołana została sprawa Soile Lautsi, związana
z obecnością krzyża we włoskiej szkole). Wolność religijna w społeczeństwach rozwiniętych, multikulturowych i multireligijnych jest jednym z ważniejszych
zagadnień podejmowanych przez dyplomację Stolicy
Apostolskiej.

marzec–kwiecień 2015
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Prelegentka zaznaczyła, że państwa są zainteresowane utrzymywaniem stosunków dyplomatycznych
ze Stolicą Apostolską i realizują w tym zakresie swoją
linię polityczną. Różnorodność korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej świadczy o tym, jak
ważną spełnia ona rolę we współczesnym świecie. Dla
dyplomacji papieskiej najważniejsza jest praca nad zagadnieniami, które stanowią wyzwania współczesnego
świata. Jan Paweł II podkreślał wagę spraw dotyczących wolności religijnej i otwartego świata. Z kolei papież Franciszek akcentuje problem ubóstwa i handlu
ludźmi.
Jak zaznaczyła Pani Premier, wspomnienia byłych
ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, np. Amerykanina Francisa Rooneya1 czy Australijczyka Tima Fischera2, pokazują zaangażowanie Stolicy Apostolskiej
w globalną politykę współczesnego świata.
Wykład dr Hanny Suchockiej zgromadził licznie
wykładowców i studentów naszej Alma Mater, jak
również lubelskich licealistów. Spotkanie był wyjątkową okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń uczestników wykładu z Panią Premier, jedną z najważniejszych kobiet mających istotny wpływ na polską politykę ostatniego ćwierćwiecza.
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1
F. Rooney, The global Vatican: an
inside look at the Catholic church, world
politics, and the extraordinary relationship
between the United States and the Holy
See, Lanham 2013.
2
T. Fischer, Holy See, unholy me:
1,000 days in Rome. Tales from my time
as Australian Ambassador to the Vatican,
Sydney 2013.

Pamięci prof. Władysława Panasa w 10. rocznicę śmierci

Kod i kot
D

nia 24 I 2015 r. minęło 10 lat od przedwczesnej śmierci prof. Władysława Panasa, uczonego
i pisarza, którego działalność trudno byłoby zamknąć
w ramach jednej dyscypliny badawczej. Był on znakomitym literaturoznawcą, związanym od końca lat 60.
XX w., kiedy to po udziale w manifestacjach Marca ,68
musiał z wilczym biletem opuścić polonistykę Uniwersytetu Poznańskiego, z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, w którym przeszedł wszystkie szczeble
kariery, od magistra do profesora zwyczajnego. Ale powiedzieć tyle, to w przypadku Panasa nie powiedzieć
nic. Był on bowiem przede wszystkim naukowcem,
dydaktykiem, a w ostatnich latach życia i społecznikiem charyzmatycznym, jedynym w swoim rodzaju
człowiekiem-opowieścią, która zniewala swym oryginalnym wdziękiem oraz rozsnuwa się meandrycznie, niczym narracja w prozie jego ukochanego autora,
Brunona Schulza, w różne zaułki poezji, sztuki, miasta,
uczniów, słowem: kultury w całym bogactwie jej widocznych i – zwłaszcza – ukrytych znaczeń.
Jego droga naukowa zaczęła się od fascynacji
wszelkiego rodzaju kodami, od językowego począwszy, a na całym rozległym pejzażu semiotycznym
skończywszy. Kodowaniem i dekodowaniem rozmaitych tekstów kultury zaraził się Panas już zapewne
w Poznaniu, gdzie miał okazję uczestniczyć w ćwiczeniach z poetyki jednego z najznakomitszych polskich strukturalistów, wówczas magistra, Edwarda
Balcerzana. W Lublinie tę jego wrażliwość szlifowali
na swoich zajęciach wywodzący się z wileńskiej szkoły formalnej Manfreda Kridla prof. Irena Sławińska

oraz prof. Czesław Zgorzelski. W trudnej sztuce
interpretacji, której zaawansowane wtajemniczenie
stanie się udziałem przyszłego uczonego, doskonalili Panasa między innymi prof. Ireneusz Opacki,
prof. Marian Maciejewski, prof. Hanna Filipkowska,
prof. Danuta Zamącińska-Paluchowska i prof. Stedr hab. Adam Fitas
fan Sawicki.
Jednak ostatecznie narodził się badacz, który wy- Instytut Filologii Polskiej
pracował zupełnie własny, niezależny profil: naukowca, pisarza, nauczyciela i animatora kultury w jednej

Władysław Panas – po roku 2000
(fot. z archiwum rodziny Panasów)
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Czesław Miłosz, przebywający
w Lublinie na zaproszenie Koła
Polonistów Studentów KUL,
i prof. Władysław Panas przy
grobie Józefa Czechowicza na
cmentarzu przy ul. Lipowej
w Lublinie – 1999 r.
(fot. z archiwum rodziny
Panasów)

osobie. Odróżniał się od własnych mistrzów i innych
badaczy zarówno podejmowaną wówczas, w latach 80.
i 90. ubiegłego wieku, tematyką badań (kultura żydowska i prawosławna, literatura pogranicza, wielokulturowy Lublin), jak i – przede wszystkim – sposobem ujęcia problemu, a zwłaszcza przyłożonym do
opisywanych (i wydawałoby się opisanych) zjawisk
świeżo uposażonego oka, czyli odkrywczego kontekstu (np. cały Schulz i pojedyncze teksty Herberta,
Wata czy Czechowicza w świetle kabały, architektura
i kultura Lublina widziane z perspektywy śladów po
ważnych, a zapoznanych wydarzeniach i postaciach).
We wnikliwym czytaniu literatury, miasta, kultury oraz w pięknym, intrygującym opowiadaniu o tej
lekturze Panas był prawdziwym mistrzem, trudnym
zaprawdę do zastąpienia czy naśladowania. Był artystą
widzenia, dostrzegania i komunikowania własnego,
zawsze wyraźnie osobnego stanowiska. Można więc
z powodzeniem mówić o zagadnieniach, które dziś
przybierają nazwę: Schulz Panasa, Czechowicz Panasa, Żydzi Panasa czy Lublin Panasa.
Swoistość profilu osobowości badawczej, dydaktycznej i społecznej Profesora nie wyczerpywała się
jednak w kompetencji semiotycznej, w perfekcyjnym
opanowaniu kodu i wszelkich jego tajemnic. Owszem,
szukał on zawsze, jak strukturaliści, hipotezy ukrytej całości tematu, który badał, czyli jego najbardziej

rdzennej, korzennej dominanty. I znajdował ją, także
jak rasowi semiotycy, najczęściej w jakimś drobiazgu
o charakterze chwytu semantycznego. Raz był nim
dywiz, innym razem chiazm, anagram czy metafora.
Ale jego interpretacje nie są jedynie klasycznymi i błyskotliwymi analizami stylu i kompozycji. Już
w swojej pracy doktorskiej, ukończonej w pierwszej
połowie lat 80., Panas przewidywał kryzys strukturalizmu i wskazywał na konieczność syntezy między
badaniami ergocentrycznymi i egzocentrycznymi. Dostrzegał potrzebę wychodzenia poza tekst, ku człowiekowi, ku jego zanurzonej wielostronnie w życiu
biografii, a zwłaszcza ku tym jej aspektom, które przekraczają widzialną, dającą się odczytać i nazwać jednoznacznie rzeczywistość znakową. Dr hab. Andrzej
Tyszczyk, prof. KUL, trafnie określił tę właściwość
autora Oka cadyka, nazywając uprawianą przez niego
dyscyplinę „kulturą znaczenia” i wskazując na przekonanie o osobowym źródle każdego kodu jako na
kluczowe przeświadczenie prowadzące Panasa do interpretacyjnego przekraczania tego, co utrwalone i raz
na zawsze zamknięte w kosmosie takiego czy innego
tekstu kultury.
Ponieważ Profesor uwielbiał gry słowne i kochał
koty (jednego z nich wygrzał na własnych kolanach,
a inne, te z wierszy Wisławy Szymborskiej czy Jarosława Marka Rymkiewicza, uważał za media głębokich
znaczeń), pozwolę sobie na następujące podsumowanie. Dla Panasa równie ważny był kod i kot, czyli –
widziane razem – znaczenie i zagadka, sens i tajemnica, skończoność i nieskończoność, kropka i wielokropek, który po niej niemal zawsze trzeba postawić. Tak,
w intrygujących niedomknięciach, pozostawiał własne
narracje o Schulzu, Czechowiczu, Herbercie, kulturze
żydowskiej, shoah czy o Lublinie.
Tak, w intrygującym niedokończeniu, kończyło się
też jego własne życie na ziemi, gdy – jak powiadało
wielu – dopiero na dobre się rozpędzało ku szerokim
i sobie tylko znanym horyzontom…
23 I 2015 r., w przeddzień 10. rocznicy śmierci prof.
Władysława Panasa, Katedra Teorii i Antropologii Literatury wspólnie z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN zorganizowały konferencję naukową poświęconą jego pamięci, zatytułowaną „Intryga interpretacji”. Złożyły się na nią wystąpienia poświęcone teorii
i praktyce sztuki interpretacji, a także głosy wspomnieniowe przywołujące postać Profesora. Przyjechali starsi i młodsi jego przyjaciele, zjawili się koledzy
z Katedry, Instytutu Filologii Polskiej oraz zachęceni
przez nich studenci. Rano modliliśmy się na Mszy św.
za duszę śp. prof. Panasa, w przerwie obiadowej złożyliśmy kwiaty i zapalili znicz na jego grobie, a wieczorem wspominaliśmy autora Księgi blasku w Ośrodku
Brama Grodzka – Teatr NN na lubelskiej starówce.
Towarzyszył nam w myśli przez cały dzień jako patron
inspirujący wiele z zaprezentowanych referatów. Ale
był też obecny w mocnych śladach własnej tożsamości, które po sobie pozostawił. Był gdzieś w prześwicie
Bramy Grodzkiej, w nieistniejącej już palarni Gmachu Głównego KUL, na jego dziedzińcu. Był i jest na
pewno w kodzie, który pozostawił, i w tajemnicy, która
nieustannie go przekracza…
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Stypendium Prezydenta Miasta Lublin dla projektu „Anna
Keryl – lubelska poetka i malarka emigracyjna”

Swojego nie znacie... – lubelska
artystka za kołem polarnym
D

zięki jednemu z niezwykle pomyślnych obrotów kwerendowej fortuny natrafiłem w 2008 r.
w księgarni paulistek na Sonety do życia i śmierci lubelskiej poetki Anny Keryl. Nie poszukiwałem jej książek
(nie miałem nawet pojęcia o istnieniu samej autorki),
lecz utworów współczesnego polskiego poety związanego w miarę możliwości z tradycją chrześcijańską
i z Lubelszczyzną do projektu naukowego „Współczesna poezja polska w perspektywie tematycznej”, koordynowanego przez dra Marcina Klika z warszawskiej
romanistyki. Wspominam o tym, gdyż jest to rzecz
bardzo istotna w przywoływanej tu pokrótce historii: od tego projektu wszystko się na dobre zaczęło,
chociaż obiektywnie pierwszym, który pisał naukowo
o Annie Keryl, zanim jeszcze popadła ona w trwające
długą dekadę zupełne zapomnienie, był sam Czesław
Miłosz.
Z obszernego artykułu Miłosza, wydanego
w 2001 r. w „Tygodniku Powszechnym”, wynikała
rzecz fundamentalna, która bardzo mnie zaintrygowała: Keryl jawiła się jako jedno z brakujących ogniw
polskiej poezji metafizycznej, jako nieznany przedstawiciel linii „duchowych myślicieli”, Sępów Szarzyńskich, Norwidów itp., oczywiście przy zachowaniu
wszelkich komparatystycznych miar, względów i proporcji. Przypomnijmy jednak, że Miłosz wyraził się à
propos Keryl z nadzwyczaj żywym uznaniem: „Nieźle
nas ta niezwykła kobieta zagięła” – napisał we wspomnianym artykule pt. Problem z niewyrażalną mową.
Oprócz wspomnianych Sonetów, które „zagięły”
Miłosza, dane mi było nieco później przeczytać jeszcze Pieśń o Perle – drugi z ogłoszonych drukiem tomików wierszy Anny Keryl, która przysłała mi go
zaraz po tym, jak udało mi się nawiązać z nią kontakt
listowny. Przesyłka bardzo mnie ucieszyła, gdyż trafiał
mi tym sposobem do rąk nie tylko oryginalny i nieznany materiał literacki, ale także coś, co brzmiało
nieco inaczej niż Sonety. O ile bowiem wiersze z Pieśni były – podobnie jak Sonety – zakorzenione w wierze, nadziei i miłości (w szerokim, nie tylko religijnym
rozumieniu tych słów), o tyle wydawały się swobodniejsze, bardziej śpiewne i uśmiechnięte. Ukazywały
one także odmienny, mniej schematycznie myślący
podmiot liryczny, skłonny również do przyglądania się
ziemi i ludzkiej afektywności. Dzisiaj, z perspektywy
czasu, najważniejszy i niezwykle ciekawy wydaje mi
się jednak fakt, że Sonety i Pieśń określają jakby dwie
Anny Keryl, wyznaczają niejako dwa nurty jej „jednego” i wszechjednoczącego pisania.
Książka pod redakcją Klika, by wrócić do chronologii wypadków, ukazała się w roku 2011, a wraz z nią
rekonesansowy artykuł, w którym starałem się objąć

dr. hab. Witold
zakres problematyki poruszonej właśnie w Sonetach Wołowski
i Pieśni. Z mnogości przemyśleń i obrazów zawar- Instytut Filologii Romańskiej
tych w obydwu zbiorkach wyłaniały się dwa kluczowe
obiekty: ziarno i perła – metafory związane z naszym
ziemskim obumieraniem (ziarno) oraz z powolnym
dążeniem do nadrzędnych wartości krystalizujących
Obrazy Anny Keryl
są nietytułowane
i niedatowane
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się w szlachetnej, wręcz boskiej substancji symbolizowanej przez perłę. Ziarno i perła pozostają zresztą
wciąż w jakimś stopniu dwoma zasadniczymi horyzontami, w których stronę zmierzają kolejne, nieopublikowane dotąd cykle utworów Anny Keryl, choć
paleta tematyczna stale się w nich rozrasta, ujawniając coraz silniejsze dominanty uczuciowe, materialne,
wspomnieniowe. Sonety i Pieśń były bowiem – i nadal
są – zaledwie początkiem.
W toku regularnej korespondencji z autorką, pytając o ilustracje obecne w Perle, dowiedziałem się również z niemałym zaskoczeniem, że Anna Keryl, pracująca na co dzień jako dentystka, uprawia oprócz poezji
także malarstwo, które podobnie jak wiersze, liczy się
bynajmniej nie w dziesiątkach, ale w setkach kompozycji! Nie rozwijam już kwestii trilingwizmu poetki,
Anna Keryl urodziła się w 1959 r.
Pochodzi z Wilkołaza (woj. lubelskie).
Uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Reja w Kraśniku Fabrycznym.
Studiowała na Wydziale Stomatologii lubelskiej Akademii Medycznej. Od 25 lat
mieszka w północnej Norwegii, w mieście
Alta. W 1998 r. wydała Sonety do życia
i śmierci (Lublin, Norbertinum). Dwa lata później ogłosiła drukiem Pieśń o Perle
(Oslo, Kronika). W latach 1985-2015 napisała ponad 10 tomów wierszy (religijnych,
filozoficznych, miłosnych) i namalowała
kilkaset obrazów. Część tych prac, dotąd
zupełnie nieznanych, zostanie wkrótce
zaprezentowana dzięki projektowi wydawniczemu Witolda Wołowskiego i Anny
Keryl przy wsparciu Wydziału Kultury
Urzędu Miasta Lublin.

która pisze również po norwesku i angielsku do lokalnej prasy („Altaposten”)... Te odkrycia, które w przeciwieństwie do Sonetów i Pieśni były już rzeczywistymi
filologicznymi i artystycznymi znaleziskami, otwarły
przede mną i nie tylko przede mną – mam nadzieję –
konkretne perspektywy badawcze.
W przekonaniu, że materiały, którymi dysponuję, odznaczają się niekwestionowaną wartością artystyczną, postanowiłem zająć się szukaniem funduszy
pozwalających na ich możliwie jak najszersze upowszechnienie. Wiemy doskonale, że znaleźć dziś pieniądze na wydanie poezji żyjącego twórcy graniczy
praktycznie z cudem. Także w tym wypadku kilka zabiegów spełzło na niczym. W tym żmudnym procesie
poszukiwań kilka osób okazało mi i autorce wsparcie
moralne, naukowe i instytucjonalne, za co chciałbym
im tutaj podziękować. Dziękuję zatem najgoręcej moim kolegom z KUL, UMCS i nie tylko: drowi Jarosławowi Cymermanowi, profesorom Józefowi Fertowi i Arkadiuszowi Bagłajewskiemu oraz redaktorowi
Mirosławowi Pieńkowskiemu z wydawnictwa Werset,
będącym wraz ze mną jednymi z pierwszych czytelników Anny Keryl. To między innymi dzięki wymienionym osobom udało się uzyskać subwencję Wydziału
Kultury Urzędu Miasta Lublin, którego jury dostrzegło walory naszego polsko-norweskiego projektu.
Prace nad ogarnięciem kilku setek wierszy oraz
nad selekcją najlepszych obrazów Anny Keryl są w toku i potrwają jeszcze co najmniej do sierpnia. Trudno
więc na tym etapie wyrażać definitywne sądy uprzedzające ustalenia, które wykrystalizują się za kilka miesięcy. Jedyne, co mogę potwierdzić, to fakt, że wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa już po najbliższych
letnich wakacjach polscy czytelnicy dostaną do rąk
obszerną księgę wierszy Anny Keryl wraz z pewną
liczbą jej prac malarskich i odpowiednim aparatem
komentarzowym.

Grant Narodowego Centrum Nauki

Osobliwość ewolucyjna
natury ludzkiej
dr hab. Arkadiusz Gut,
prof. KUL
Instytut Filozofii
Teoretycznej

Idea projektu
Realizując dotychczas wiele projektów badawczych
finansowanych przez NCN oraz działań naukowych
wspieranych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej,
a także będąc koordynatorem kierunku studiów kognitywistyka, wiedziałem, że kluczową sprawą w badaniach naukowych jest umiejętne pokazanie i wyraźne zakreślenie ważnej filozoficznie, a także dyskutowanej poza filozofią kontrowersji. Zakreślając
więc ramy teoretyczne zrealizowanego już projektu,
wspólnie z grupą naukowców (szczególnie z drem hab.
Zbigniewem Wróblewskim, prof. KUL) wyszyliśmy
od obserwacji, że widoczny dzisiaj ogromny rozwój
badań porównawczych prowadzonych w psychologii,

neurologii, kognitywistyce, naukach o życiu i innych
tworzy wyjątkowe wyzwanie dla rozważań antropologicznych dotyczących natury ludzkiej. Nowe wyzwanie w obszarze badań antropologicznych przypomina
swoim zasięgiem i skalą to, przed którym stanęli filozofowie XVII-wieczni, kiedy nastąpił przyspieszony
rozwój fizyki, astronomii, matematyki. Analogicznie,
każdy, kto podejmuje obecnie dyskurs etyczny, musi
zmierzyć się z wyzwaniem, jakie stwarza dzisiejsza nauka w kwestii transplantologii, klonowania, ingerencji genetycznej czy badań nad mózgiem. W realizacji
projektu przyjęliśmy więc – używając kolokwialnego
określenia – metodę lustra, według której przywołanie licznych badań porównawczych nad zwierzętami
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rzuca światło i stanowi punkt odniesienia dla rozważań nad swoistością i wyjątkowością ludzkiego języka,
komunikacji ludzkiej, ludzkich zdolności kognitywnych oraz zachowań społecznych.

Realizacja
Do realizacji zadań zapisanych w projekcie zaprosiliśmy psychologów zwierząt, przedstawicieli nauk
biologicznych zajmujących się zagadnieniem ewolucji,
kognitywistów, filozofów przyrody i filozofów zajmujących się problemem świadomości, języka i religii.
Zorganizowaliśmy dwie krajowe konferencje – „Komunikacja i mindreading. Badania porównawcze ludzi
i zwierząt” i „Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej.
Od teorii działania po nadawanie sensu działaniom”,
podczas których udało się stworzyć forum dyskusyjne nie tylko interdyscyplinarne, ale także wielośrodowiskowe (PAN, UŁ, UMK, UJ, UMCS, UW, UAM,
UKSW).
W krótkiej prezentacji uzyskanych wyników
i naszych badań odniosę się do trzech obszarów
badawczych.
W zakresie badań dotyczących umysłu, szczególnie
zdolności odczytywania emocji, przypisywania stanów
mentalnych, naukowcy zajmujący się badaniem zwierząt przedstawiali genezę i rozwój badań nad teorią
umysłu (tj. wychwytaniem kierunku patrzenia, mechanizmem wspólnej uwagi, atrybucją pragnień i przekonań) u przedstawicieli innych gatunków (M. Trojan,
J. Szymańska). Następnie stawialiśmy sobie pytania,
czy szympansy przypisują innym wiedzę i przekonania, a jeśli tak, to w jakim sensie (A. Dębska, P. Przybysz), i na czym polega specyficznie ludzki mindreading (A. Gut, U. Żegleń, T. Komendziński). Na
tym tle, mając na uwadze zestaw badań nad zwierzętami, staraliśmy się pokazać zespół argumentów mających dowodzić, gdzie leży zasadnicza różnica w zdolnościach odczytywania stanów mentalnych między
ludźmi a zwierzętami. Uogólniając uzyskiwane wyniki,
w przygotowanych wystąpienia i tekstach pokazywaliśmy, na czym polega specyficzny, normatywnie pojęty
sposób odnoszenia się do innych, czyli jak realizuje się
konstruowanie specyficznie pojętej relacji ja – ty oraz
tworzenie wymiaru kultury opartej na zasadzie racjonalności (R. Piłat).
W obszarze dotyczącym kwestii języka i komunikacji (ludzi i zwierząt) udało się zebrać argumenty za
ewolucją języka z systemu gestów oraz systemu przekazu intencji, a także pokazać związek między zdolnością do używania języka a zdolnością do wykonywania
licznych zadań poznawczych. W tym kontekście rozważano hipotezę pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: problem „zmiany modalności” (S. Orzechowski,
P. Żywiczyński, S. Wacewicz). Jednocześnie podano
kluczowe rozumienie, na czym polega specyfika języka ludzkiego (P. Stalmaszczyk, S. Kołodziejczyk),
jak można opisać świadomą wiedzę językową, specyficznie ludzkie formy komunikacji (Z. Muszyński,
A. Gut) oraz w jakim wymiarze zwierzęta dysponują
językiem i jakiego typu formy komunikacji można zaobserwować w ich świecie. Poruszano także kwestie,
na ile kategoria wyobraźni wprowadza specyficznie
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Tytuł grantu:
Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia
porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem,
komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt
Narodowe Centrum Nauki, UMO 2011/01/B/HS1/04462
(realizowany 2012-2014)
kierownik: dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
główny wykonawca: dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
zespół projektowy: dr Andrzej Zykubek, dr Justyna Herda, ks. dr Marek Słomka,
dr Zuzanna Kieroń, dr hab. Przemysław Gut

ludzki wymiar we wspólnotowo pojętą komunikację ( J. Pleszczyński).
W projekcie uwzględniono także badanie
zagadnień egzystencjalnie doniosłych, czyli
analizę tych zdolności lub zachowań ludzF I L O Z O F I A P R Z Y R O DY I N A U K P R Z Y R O D N I C Z Y C H 12
kich, które potocznie uważamy za swoiste
dla naszego gatunku: religijność, doświadRedaktorzy tomu
Arkadiusz Gut
czenie śmierci, widzenie siebie w kategoZbigniew Wróblewski
riach sprawcy działań moralnych czy przejaW POSZUKIWANIU
wiania postaw normatywnych. W dyskusjach
OSOBLIWOŚCI
i tekstach rozważono porównawczo problem
NATURY
LUDZKIEJ
śmierci człowieka i śmierci zwierząt (I. Ziemiński), doświadczenia religijnego w kontekście badan neurobiologicznych ( J. Herda). Zadawano także pytanie, czy zwierzęta
mogą być religijne ( J. Wojtysiak). Rozważano kwestie subiektywności doświadczeń
i działań oraz zagadnienie moralnopodobnych sposobów zachowania się zwierząt (Z. Wróblewski, A. Sut).
Podejmowano też zagadnienia bardziej ogólne dotyczące badań metaprzedmiotowych, np. w jakim wymiarze socjobiologiczna tzw. bioantropologia jest mitem czy nowym paradygmatem ( J. Lejman), kwestię
naturalizacji pojęć antropologicznych (P. Gutowski),
problem antropologii i psychologii w objaśnianiu specyfiki gatunkowej człowieka (P. Oleś). Tematem dyskusji były także: swoistość człowieka współczesnego na podstawie danych anatomicznych i morfologicznych (Z. Kieroń), wyróżniony status człowieka
w przyrodzie i próby jego podważenia (ks. M. Słomka) oraz problem wyjątkowości natury ludzkiej w teoriach dualistycznych (kartezjańskich) (P. Gut).
FP i NP

Popularyzacja wyników
Przeprowadzone dyskusje i spotkania zostały zebrane w publikacji pt. W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej (red. Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski, Lublin 2015). Opublikowano również wiele artykułów w czasopismach z listy ERIH. W ramy licznych
działań grantowych udało się włączyć także dużą grupę doktorantów, którzy przygotowywali wystąpienia
w ramach dwóch seminariów ogólnopolskich, a także teksty do publikacji. Wyniki badań ukazywaliśmy
w popularnej formie uczniom szkół średnich i studentom w ramach festiwali nauki oraz seminariów szkolnych, np. wykłady: „Ewolucyjne pochodzenie cnoty”,
„Ból, ewolucja, świadomość i etyka”, „Czy zwierzęta
mają poczucie humoru?”, „Czy kruki i szympansy potrafią liczyć?”.
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Podsumowanie
Myślę, że udało się poprzez analizy w opisanych
obszarach pokazać, na czym polega i jak można opisać
wyjątkowy status człowieka w odniesieniu do zwierząt.
Wskazywano na język jako zwierciadło umysłu, specyficzny sposób odnoszenia się do innych czy tworzenie
doświadczeń religijnych. Co nie mniej ważne, mówiąc

o osobliwości natury ludzkiej, brano pod uwagę szeroko pojęty kontekst współcześnie prowadzanych badań
kognitywnych czy etologicznych. To z kolei pozwalało
pokazywać, co kształtuje współcześnie nowe paradygmaty antropologiczne oraz jak dzisiaj, mając na uwadze rozwój badań empirycznych, można prowadzić
badania dotyczące natury ludzkiej.

Projekt zespołu z Instytutu Architektury Krajobrazu
wyróżniony w konkursie „DOM-2014”

Piękniejszy Lublin
W

spółpraca pomiędzy Instytutem Architektury
Krajobrazu z Wydziału Matematyki, InformaPaweł Adamiec tyki i Architektury Krajobrazu KUL a Lubelską SpółInstytut Architektury dzielnią Mieszkaniową trwa od 2007 r. Polega ona na
Krajobrazu opracowywaniu projektów koncepcyjnych i wykonawczych przestrzeni mieszkaniowych osiedli LSM. Równocześnie prowadzone są badania z zakresu gospodarowania terenami publicznymi i terenami zieleni oraz
fitosocjologii i dendrologii. Zarówno prace naukowe,
jak i projektowe mają na celu usprawnienie procesu
rewitalizacyjnego tej części Lublina. Zespół złożony
z pracowników IAK: dr hab. Ewy Trzaskowskiej, Pawła Adamca, Piotra Szkołuta oraz studentów architektury krajobrazu na bieżąco prowadzi i nadzoruje prace
koncepcyjne i wykonawcze na osiedlach.
Do roku 2014 powstały projekty koncepcyjne wszystkich osiedli LSM oraz wykonawcze pięciu
z nich. Opracowania wykonywane są przez zespoły
projektowe złożone ze studentów kierunku architektura krajobrazu i pracowników IAK, przy współpracy
z Fundacją Rozwoju KUL. Realizacji doczekały się
trzy tereny placów centralnych na osiedlach: Piastowskim, Mickiewicza i Krasińskiego. Projekt dotyczący osiedla Piastowskiego otrzymał w roku 2014 wyróżnienie w konkursie „DOM-2014” o Kryształową
Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu
stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej w kategorii modernizacja zagospodarowania przestrzeni

publicznych w osiedlach mieszkaniowych i w historycznych zespołach zabudowy.
Projekt placu centralnego na osiedlu Piastowskim
obejmował przestrzeń przy ulicy Bolesława Chrobrego o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, przeznaczonej dla różnych grup wiekowych. Na tym terenie powstał plac zabaw, nawiązujący stylistyką do czasów
Piastów, oraz symboliczny krąg królów z dębem. Przestrzeń wzbogacono w ławki, stoliki szachowe, kolorową nawierzchnię oraz ozdobną i wytrzymałą zieleń.
Plac stał się miejscem integrującym lokalną społeczność, służy również do organizowania imprez plenerowych. W roku 2015 planowana jest dalsza modernizacja sąsiadującej z terenem przestrzeni przy fontannie.
Kolejny projekt wykonawczy dotyczył terenu osiedla Mickiewicza i obejmował zagospodarowanie placu
centralnego. Zaplanowana została plenerowa siłownia dla mieszkańców osiedla. Całkowitej rewitalizacji
poddano plac zabaw, zachowując elementy charakterystyczne, np. rakietę-zjeżdżalnię. Dawna fontanna
również nabrała nowego charakteru, stając się obiektem o współczesnej formie. Znaczą część terenu przeznaczono pod tak zwany zagajnik, gdzie prowadzone
są badania flory pod kątem zdolności przystosowawczej roślinności cienioznośnej do warunków miejskich.
Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby stworzyć
cztery areały o różnych funkcjach dostosowanych do
konkretnych użytkowników. Całość uzupełniają detale
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Krąg królów na placu centralnym osiedla Piastowskiego
(fot. Archiwum Spółdzielni Mieszkaniowej LSM)

w postaci małej architektury takie, jak: pergola, donice
i murki.
Na terenie osiedla Krasińskiego trwają obecnie prace wykonawcze placu rekreacyjnego w pobliżu ulicy Irydiona. Zaplanowane jest stworzenie zegara słonecznego oraz donic z ziołami, przeznaczonych do użytku mieszkańców. Przestrzeń wzbogacić
ma również niewielkie urządzenie wodne w kształcie
kuli. Przewidziano wprowadzenie łąki kwietnej oraz
ozdobnych nasadzeń z roślin o jadalnych owocach.
Zarząd osiedla planuje urządzenie kolejnych części terenu według powstałych już projektów wykonawczych
zespołu pracowników i studentów Instytutu Architektury Krajobrazu.

Władze kolejnych dwóch spółdzielni mieszkaniowych osiedli Konopnickiej i Prusa są także zainteresowane rewitalizacją swoich terenów. Obecnie trwają konsultacje dotyczące ich przyszłego zagospodarowania. W planach przewidziano stworzenie ogrodów
społecznych, placu rowerowego i minizałożeń wodnych. Realizacje takie przyczyniają się do podnoszenia
standardów mieszkaniowych, uwrażliwiają mieszkańców na przyrodę, a jednocześnie podnoszą atrakcyjność terenów osiedlowych pod względem krajobrazowym i estetycznym.

Plac centralny na osiedlu
Piastowskim w Lublinie
(fot. Archiwum Spółdzielni
Mieszkaniowej LSM)

Międzynarodowy projekt badawczy LAB A&A

Facebook – nowy
fenomen społeczny
D

ość szybko od momentu, kiedy komputery i Internet stały się integralną częścią życia społecznego, pojawił się problem nadmiernego korzystania
z Internetu. Mimo że uzależnienie od niego nie jest
wpisane do żadnej klasyfikacji chorób, to w literaturze
psychologicznej pojawiły się próby ustalenia kryteriów diagnostycznych tego uzależnienia. W literaturze przedmiotu funkcjonują następujące terminy odnoszące się do tego zjawiska: patologiczne używanie
Internetu, nadużywanie Internetu, kompulsywne używanie Internetu, zaburzenie kontroli impulsów, nadmierne korzystanie z Internetu oraz dysfunkcjonalne
korzystanie z Internetu. W definicji tego uzależnienia
podkreśla się kwestię utraty kontroli nad używaniem
Internetu, nadmiernej ilości czasu spędzanego przed
ekranem, a co za tym idzie negatywnego wpływu
użytkowania Internetu na sferę fizyczną, psychiczną,
interpersonalną, społeczną. Akcentuje się negatywny
wpływ uzależnienia na funkcjonowanie osoby w tych
sferach. Pojawił się też trend nakazujący dzielenie uzależnień w zależności od konkretnych modalności
W odpowiedzi na fascynację i ogromną popularność portalu społecznościowego, jakim jest Facebook,

w ostatnim czasie w literaturze pojawiło się pojęcie
„uzależnienie od Facebooka”. Definiowane jest jako
nadmierne zaangażowanie, które zakłóca codzienne
aktywności i relacje interpersonalne. Można wyróżnić
trzy fazy tego fenomenu: wycofanie, pogorszenie i polepszenie, euforia. Osoby, które nadmiernie korzystają
z Facebooka, odczuwają dystres, kiedy nie mogą się
zalogować do portalu. Odczuwają także więź z osobami, które używają Facebooka. Na przestrzeni ostatnich
lat panowało przekonanie, że nadmierne korzystanie
z portali społecznościowych może być związane z problemami zdrowia psychicznego. Wielu badaczy wskazuje na możliwy związek tego uzależnienia z depresją.
Portale społecznościowe stały się ważnym środkiem komunikacji, wykorzystywanym w celach zawodowych, prywatnych, rekreacyjnych czy informacyjnych. Facebook obok Twittera, LinkedIn i MySpace
jest jednym z najbardziej popularnych portali społecznościowych, powstał w 2004 r. i obecnie ma około 800
milionów uczestników. Zagadnienie Facebooka jest
często podejmowane przez badaczy portali społecznościach ze względu na jego szerokie grono użytkowników i technologiczne możliwości, które sprawiają, że

dr Agata Błachnio
Instytut Psychologii
koordynatorka LAB A&A

dr Aneta Przepiórka
Instytut Psychologii
koordynatorka LAB A&A
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ma ogromny wpływ na życie społeczne. Jest on swego
rodzaju platformą wymiany informacji, medium pozwalającym nawiązywać lub podtrzymywać istniejące
więzi. W Polsce według statystyk Gemius 75% internautów korzysta z Facebooka. Największy odsetek
użytkowników stanowią osoby młode, od 13 do 35 roku życia. Można przypuszczać, że dla tej grupy wiekowej będzie to jedna z najbardziej powszechnych i naturalnych form komunikacji. Wiele osób zamiast porannej kawy czy przeglądu prasy wybiera zalogowanie
się na konto Facebooka i obejrzenie dodanych postów
czy umieszczenie własnego opisu dnia. Mamy ważną
wiadomość, przeżyliśmy coś fajnego, spotkaliśmy ważną osobę, od razu chcemy tym wszystkim podzielić się
ze znajomymi na Facebooku. Na tym portalu mamy
możliwość opisania tego, co się u nas działo, i często
też umieszczamy zdjęcia. W kontekście dzisiejszego
używania Internetu czy Facebooka pojawiają się pytania: czy i gdzie są granice naszej prywatności? jakie informacje i komu chcemy przekazać? Potrafimy dzielić
się intymnymi przeżyciami czy prywatnymi zdjęciami
i czekamy, ile osób nas „polubi”. Kwestia odkrywania
własnej prywatności, zwłaszcza na Facebooku, jest tematem wciąż otwartym na polu badawczym i wiele
wskazuje, że granice tego, co jest, a co nie jest prywatne, będą nadal się przesuwały. Nasze wstępne badania
pokazują, że stopień ujawniania o sobie informacji na
Facebooku jest kwestią rozwojową i wiele też zależy od
naszych cech osobowości. Okazuje się, że osoby więcej o sobie piszą, gdy czują się samotne. W ten sposób
próbują zrekompensować nieprzyjemny stan bycia samotnym i zdobyć poczucie bliskości z kręgiem swoich
znajomych.
Zasadniczym celem portali społecznościowych jest
utrzymywanie istniejących relacji lub też budowanie
nowych. Facebook pozwala na tworzenie i powiększanie kapitału społecznego. Aby zrozumieć mechanizm,

dlaczego każdego dnia miliony ludzi logują się do
Facebooka, należy przyjrzeć się badaniom dotyczącym motywów korzystania z tego portalu. Większość
z nich wskazuje na kilka motywów: utrzymanie kontaktu z dawnymi przyjaciółmi, poszukiwanie nowych
relacji, wymiana informacji, dyskusje, publikowanie
i oglądanie zdjęć, poszukiwanie wiadomości oraz przekazywanie społecznych informacji.
W literaturze istnieje dwuczynnikowy model korzystania z Facebooka, zakładający, że głównymi motywami są potrzeby przynależności i autoprezentacji.
Pierwsza z nich związana jest z poszukiwaniem kontaktu z innymi i akceptacji społecznej. Druga dotyczy
kreowania własnego wizerunku. Potrzeby te są silnie związane z osobowością użytkowników. Badacze
amerykańscy wykazali, że potrzeba przynależności ma
związek z wysokim poziomem ugodowości i neurotyzmu, zaś potrzeba prezentacji – z wysokim poziomem
neurotyzmu i niską sumiennością. Osoby, które logują
się do portalu, aby promować swoją osobę, mają często wysoki poziom narcyzmu i niskie poczucie wartości. Można powiedzieć, że Facebook pozwala osobom
z niską samooceną budować kapitał społeczny. Cechą
skłaniającą do korzystania z tego portalu jest lęk społeczny. Wśród innych cech osobowości wymienia się
między innymi nieśmiałość, która jest negatywnie powiązana z liczbą znajomych na Facebooku (Orr i in.,
2009). Wśród analizowanych w badaniach cech był
także narcyzm, który łączył się z częstością i dużą intensywnością korzystania z Facebooka, ale także z aktywnością skierowaną na promowanie siebie (Mehdizadeh, 2010). To, co wyróżnia osoby narcystyczne
wśród użytkowników Facebooka, jest ich potrzeba zaprezentowania siebie (Bergman, Fearrington, Davenport i Bergman, 2011).
Wiele badań wskazuje, że kultura może odgrywać
ważną rolę w analizie zachowań podejmowanych na
portalach społecznościowych. Badacze sugerują, że
osoby z kultur indywidualistycznych, w których jest
koncentracja na jednostce i jej potrzebach, będą miały
większą tendencję do umieszczania prywatnych informacji na Facebooku i częściej będą tam podejmowały
kontrowersyjne tematy niż członkowie kultur kolektywistycznych, w których ważna jest harmonia z grupą.
W innych badaniach pokazano, że w kulturze chińskiej, gdzie dominują wartości kolektywistyczne, ludzie
rzadziej korzystają z portali społecznościowych niż
w kulturze amerykańskiej.
Badania, które prowadzimy w ramach
LAB A&A, dotyczą między innymi psychologicznych
i kulturowych wyznaczników korzystania z portali
społecznościowych na przykładzie Facebooka. Projekt
jest propozycją mierzącą jednocześnie związek potrzeb
z cechami osobowości i właściwościami kultury, co
oznacza, że w badaniach ujmuje się nie tylko poziom
indywidualny, czyli poziom użytkownika, ale także jego kontekst społeczny. Ta dwuwymiarowość daje głębszy wgląd w wyjaśniane zależności. Zakładamy związek takich cech, jak: narcyzm, lęk społeczny, nieśmiałość, samoocena, ekstrawersja/introwersja z potrzebami przynależności lub autoprezentacji, co w efekcie
końcowym przełoży się na korzystanie z Facebooka
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i na osiąganą satysfakcję z danego portalu. Przy realizacji tego projektu współpracują z nami naukowcy
z ponad 10 ośrodków na całym świecie: z Chin, Libanu, USA, Turcji, Izraela, Grecji, Włoch, Rumunii,
Ukrainy, Syrii, Tajwanu. Celem badań jest weryfikacja
modelu zakładającego związek właściwości kulturowych i cech osobowości z potrzebami zaspokajanymi przez korzystanie z portali społecznościowych na
przykładzie Facebooka. Pierwsze rezultaty wskazują
na zróżnicowanie, jeśli chodzi o poziom uzależnienia
od Facebooka w zależności od kultury.

***
Działalność badawczą realizujemy w ramach Psychological Research Lab (Lab A&A; www.blizejemocji.pl/lab), współpracując z naukowcami z ośrodków krajowych i zagranicznych. Prowadzimy kilka
projektów badawczych. Pomysł założenia LAB zrodził się kilka lat temu i można powiedzieć, że istnieje od 2006 r., od czasu organizacji I Ogólnopolskiej
Konferencji „Bliżej emocji”. Aktualnie zapraszamy na
VI edycję tej konferencji w czerwcu 2015 r. Nasze
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główne zainteresowania naukowe skupiają się na psychologicznej analizie zachowań użytkowników portali
społecznościowych, determinantach zachowań emocjonalnych na drodze, psychologicznych wyznacznikach czasu wolnego i perspektywy czasowej, uczciwości akademickiej. Naszym obszarem badawczym jest
też zmiana postaw wobec osób jąkających.
Bergman, S.M., Fearrington, M.E., Davenport, S.W., & Bergman, J.Z.
(2011). Millennials, narcissism, and social networking: What
narcissists do on social networking sites and why. Personality
and Individual Differences, 50(5), 706-711.
Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and self-esteem on Facebook. CyberPsychology, Behavior, and Social
Networking, 13, 357–364.
Orr, E.S., Sisic, M., Ross, C., Simmering, M.G., Arseneault, J.M.,
& Orr, R.R. (2009). The influence of shyness on the use of
Facebook in an undergraduate sample. CyberPsychology &
Behavior, 12(3), 337-340.

Akredytacja SPSS dla zajęć w Instytucie Socjologii

Więcej niż ocena –
certyfikaty dla studentów
W

spółczesny rynek pracy jest niewątpliwie wymagający. Większość studentów zdaje sobie
sprawę, iż nie wystarczy już tylko dyplom ukończenia wyższych studiów. Ta sytuacja mobilizuje ich do
poszukiwania dodatkowych umiejętności, na tyle uniwersalnych, że będą mogły być wykorzystane w różnych sektorach rynku pracy. Świadomość sytuacji naszych absolwentów mają również nauczyciele akademiccy. Dlatego też powinni poszukiwać możliwości
wzbogacenia oferty edukacyjnej. Jednym z takich sposobów jest system akredytacji.
Instytut Socjologii KUL, stawiając na wysoką jakość kształcenia, od kilku lat daje swoim studentom
możliwość uzyskania certyfikatów z zakresu analizy
danych empirycznych. Dzięki umowie z firmą Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), zajmującą
się dostarczaniem rozwiązań z zakresu szeroko pojętej analizy danych, niektóre z zajęć zostały włączone w tzw. System Akredytacji i Certyfikacji. Pozwala
on pracownikom dydaktycznym uzyskać akredytację
dla prowadzonych zajęć. Warunkiem jest wysoka jakość kształcenia i program obejmujący wykorzystanie
metod ilościowych z użyciem oprogramowania IBM
SPSS.
Włączenie zajęć w System Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions przynosi studentom wymierne
korzyści. Po zakończeniu zajęć wszyscy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą, otrzymują certyfikat

SPSS Technology Junior Expert, będący potwierdzeniem praktycznej wiedzy w zakresie wykorzystania dr Dorota Gizicka
systemu SPSS Statistics. Dodatkowo wskazani przez Instytut Socjologii
wykładowcę najlepsi studenci (nie więcej niż 4 osoby)
mogą przystąpić do specjalnego egzaminu i otrzymać
certyfikat SPSS Technology Expert. Uzyskanie przez
nich wyższego certyfikatu jest jednocześnie podstawą
do przedłużenia akredytacji na kolejny rok akademicki.
Korzyści z przystąpienia do Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions są oczywiste.
Z jednej strony studenci otrzymują możliwość zdobycia certyfikatu, który potwierdza ich umiejętności.
Taka szansa mobilizuje ich do aktywności i wytężonej
pracy w trakcie ćwiczeń. Z drugiej zaś strony nauczyciele akademiccy starają się utrzymać wysoki poziom
zajęć, a jednocześnie mają satysfakcję z możliwości
zaproponowania studentom dodatkowych kwalifikacji.
Niewątpliwie umiejętności związane z analizą danych
empirycznych są nie do przecenienia i mogą być przydatne w różnych sektorach rynku pracy.
O akredytację zajęć może wystąpić każdy pracownik prowadzący zajęcia z analizy danych z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS. Aktualnie, poza Instytutem Socjologii, który zainicjował akredytację, zajęcia
certyfikowane odbywają się w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych oraz Instytucie
Psychologii.
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Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki

dr Piotr Rachwał
Instytut Historii

„Księga zgonów”
– parafia pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Piaskach, XVIII w.,
„Księga ślubów”
– parafia pod wezwaniem
św. Floriana i św. Urszuli
w Wilkowie, XVIII w.
(fot. Piotr Rachwał)

Przeszłość demograficzna
Lubelszczyzny
U

zupełnienie wiedzy na temat zasobów ksiąg metrykalnych przechowywanych w archiwach parafialnych jest ważnym postulatem, a pilna potrzeba
działań w tym kierunku płynie z dwóch środowisk. Po
pierwsze są to apele zawodowych historyków, świadomych bogactwa zgromadzonych tam materiałów
i możliwości poznawczych, jakie daje ich wykorzystanie. Z drugiej strony to głosy badaczy amatorów zainteresowanych historią małych ojczyzn. Wśród nich
najliczniejszą grupę stanowią genealodzy. Zdobycie
informacji o przodkach jest swego rodzaju hobby. Dla
części z nich poszukiwania tego typu są jednak czymś
więcej niż tylko formą spędzania wolnego czasu. Chęć
zaspokojenia ciekawości idzie w parze z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o swoją tożsamość, pytaniem szczególnie ważnym w dynamicznym, zatomizowanym, współczesnym świecie. Tego typu aktywność
stanowi też skuteczną formę partycypacji w życiu kulturalnym, wyzwala zainteresowania historią narodową,
pozwala kultywować tradycyjne wartości.
Niestety, z różnych powodów dostęp do wspomnianych źródeł jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy. Stąd w środowisku pracowników naukowych
Instytutu Historii KUL narodził się pomysł eksploracji wspomnianych zasobów archiwalnych. W tym celu
udało się pozyskać wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt
„Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach
1582-1900 w świetle rejestracji metrykalnej” zakłada
dwa nadrzędne cele. Pierwszym z nich jest skatalogowanie i digitalizacja staropolskich ksiąg metrykalnych
przechowywanych w archiwach parafialnych Lubelszczyzny. Drugim – wykorzystanie wypisów z ksiąg metrykalnych w postaci liczb ruchu naturalnego do badań
nad historią zaludnienia wschodniej Polski. Co ważne,
utworzenie kopii cyfrowych ksiąg metrykalnych i udostępnienie ich w Internecie nie tylko uchroni je przed
zniszczeniem, ale też pozwoli na wykorzystanie szerokiemu gronu badaczy.
Realizację projektu rozpoczęto w 2013 r., a całość działań powinna zostać sfinalizowana do końca

2017 r. Zaplanowane prace podzielono na kilka etapów. Do tej pory udało się zinwentaryzować ocalałe zbiory, sporządzono kopie cyfrowe zachowanych
ksiąg metrykalnych z okresu 1582-1797 (w sumie 385
woluminów). Trwają także prace nad tworzeniem bazy danych poświęconej ruchowi naturalnemu ludności parafii objętych badaniami. Dane o ruchu naturalnym omawianego obszaru będą wykorzystane do
kompleksowej analizy demograficznej. W tym celu
zostanie zastosowana metoda inverse projection i jej
odmiany – nowatorska na gruncie polskich badań
demografii historycznej. Metodę projekcji odwróconej użyto przy rekonstrukcji krajobrazu demograficznego takich państw, jak: Anglia (1541-1871), Norwegia (1735-1974), Szwecja (1750-1875), Włochy
(1750-1911), a także mniejszych obszarów – miast
czy okręgów parafialnych, np. Colyton (1545-1834),
Pays de Caux (1530-1700), Amsterdam (1680-1921).
Podobne badania nad przeszłością demograficzną
szeroko rozumianej Lubelszczyzny umożliwią oszacowanie poziomu ważnych wskaźników demograficznych, w tym współczynnika umieralności, oraz
poznanie struktury wiekowej populacji. Dodatkowo
zostanie podjęta próba udoskonalenia wspomnianej
metody o techniki umożliwiające włączenie w zakres
analizy rejestracji ślubów, a w konsekwencji określenie poziomu płodności małżeńskiej. W efekcie otrzymamy unikalne dane, przydatne do konstruowania
modeli opisujących zależności między systemem demograficznym, środowiskiem i porządkiem ekonomicznym. Opublikowane wyniki badań będą stanowiły asumpt do dalszych rozważań nad przeszłością
demograficzną kraju.
Na dalszym etapie prac zaplanowano przygotowanie aplikacji GIS umożliwiającej kartograficzną prezentację pozyskanych danych. Odpowiedzialny za to
zadanie jest dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, z Katedry Historii XVI-XVIII w. Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do druku książki autorstwa dra
Piotra Rachwała pt. Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego (do 1900 roku) w archiwach parafialnych w Lubelskiem. Studium źródłoznawcze. Działa także strona
internetowa projektu (ksiegimetrykalne.pl), na której
można znaleźć aktualne informacje i śledzić postępy
całej akcji.
Należy podkreślić, że przedsięwzięcie to nie byłoby
możliwe bez życzliwego wsparcia Wielkiego Kanclerza KUL abpa Stanisława Budzika, ks. dra hab. Jarosława Marczewskiego z Katedry Historii Kościoła
w Czasach Nowożytnych, jednego ze współwykonawców projektu, oraz księży proboszczów, których parafie
zostały objęte kwerendą źródłową.
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Studia e-learningowe w Instytucie Pedagogiki

Kształcić nowocześnie
W

Instytucie Pedagogiki KUL od prawie 10 lat
prowadzone są studia niestacjonarne z pedagogiki z wykorzystaniem metody e-learningowej. Zastosowano w nich metodę blended learning, czyli połączenie metody nauczania zdalnego z zajęciami stacjonarnymi. Ta koncepcja kształcenia wpisuje się w tzw.
uczenie się przez całe życie (lifelong learnig), co umożliwia – i jest to również zauważalne – podejmowanie
studiów w różnym wieku.
Studia e-learningowe w Instytucie Pedagogiki zostały uruchomione w roku akademickim 2006/2007
i są jedynymi tego rodzaju studiami na KUL. Są one
zorganizowane zgodnie z ogólnouniwersyteckim kalendarium odnośnie do terminów semestrów czy sesji
egzaminacyjnych. Różnią się zaś sposobem realizowania materiału dydaktycznego, który w około 2/3 przekazywany jest za pośrednictwem platformy e-kul (nauczanie zdalne), a w 1/3 w ramach sobotnio-niedzielnych zajęć stacjonarnych. Zasada ta dotyczy wszystkich przedmiotów. W praktyce oznacza to, że studenci
przyjeżdżają na Uczelnię od 3 do 5 razy w semestrze
na zajęcia sobotnio-niedzielne, a czas i miejsce pozostałych zajęć wybierają sami, podejmując pracę przed
komputerem. Jest to tzw. metoda asynchroniczna, niewymagająca jednoczesnej obecności prowadzącego zajęcia i studentów przed monitorem komputera.
W nauczaniu zdalnym prowadzący zajęcia przygotowuje ścieżkę dydaktyczną na platformie e-kul. Odpowiada ona kursowi, który jest identyczny z adekwatnym przedmiotem kształcenia. Kurs składa się z kolei
z modułów, a te wypełnione są artykułami, testami czy
zadaniami. Osoba prowadząca zajęcia może też importować pliki przygotowane w formacie Word, PowerPoint, muzyczne czy wideo z własnych zasobów
i udostępniać je studentom. Platforma e-kul oferuje
bardzo różnorodne narzędzia, co ubogaca proces edukacyjny, a zarazem jest niezwykle intuicyjna i prosta
w obsłudze, zwłaszcza dla studenta. Osoba podejmująca tego rodzaju studia ma na początku zagwarantowany kilkugodzinny kurs obsługi platformy i – jak
dotychczas – jest to zupełnie wystarczające.
Platforma daje również odpowiednie narzędzia do
zdalnego przeprowadzenia zaliczenia czy egzaminu
z danego przedmiotu. Wybór właściwej formy zależy od prowadzącego. Zaleca się jednak, by w sposób
zdalny zaliczać ćwiczenia, które bezpośrednio przygotowywałyby do egzaminu z danego przedmiotu. Egzaminy natomiast najczęściej przeprowadzane są w sposób tradycyjny.
Studia e-learningowe wprowadzone zostały na bazie doświadczeń i programu dotychczasowych studiów
dziennych i eksternistycznych w Instytucie Pedagogiki oraz wskazań minimum programowego i wymogów standardów kształcenia. Obecnie Instytut Pedagogiki oferuje kształcenie e-learningowe na I i II
stopniu. W ramach programu studiów realizowane są

następujące specjalności: na studiach licencjackich –
pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka, na studiach
magisterskich – pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka; psychopedagogika specjalna z logopedią. Instytut
Pedagogiki może również zaproponować (zarówno na
studiach I, jak i II stopnia) takie specjalności, jak: pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
doradztwo zawodowe z nauczaniem przedsiębiorczości. Ich uruchomienie zależy jednak od liczby studentów zgłaszających się na tego rodzaju płatne studia.
W roku akademickim 2014/15 metodą e-learningową studiuje ponad 80 studentów, z czego przeważająca liczba to studenci II stopnia (studiów magisterskich). Niewątpliwie wiąże się to z podejmowaną
przez nich pracą czy też innymi okolicznościami, które
uniemożliwiają im podjęcie studiów dziennych. Metoda e-learningowa jest w takich sytuacjach optymalnym
rozwiązaniem. Należy również podkreślić, że tego rodzaju ścieżka dydaktyczna umożliwia podejmowanie
studiów również osobom, które mieszkają poza granicami kraju, czego przykładem są studenci z Belgii
czy Islandii.
Wydaje się, że przy obecnych przemianach społecznych, które charakteryzują się m.in. tym, że świat wirtualny staje się częścią świata realnego do tego stopnia, że trudno nieraz odróżnić te dwa obszary, również
edukacja powinna (i tak też się dzieje) coraz bardziej
„zagospodarowywać” tę płaszczyznę ludzkiej aktywności. Ponadto coraz częściej młodzi ludzie nie mogą
sobie pozwolić na komfort poświęcania swojego czasu
jedynie na studiowanie, ale muszą go kształtować według indywidualnych wyborów życiowych. Studiowanie metodą e-learningową, właśnie ze względu na stosunkową łatwość dopasowania się do zróżnicowanych
schematów życiowych, może się tu jawić jako salomonowe rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba będzie
rezygnować z innych priorytetów.

ks. dr Marek Jeziorański
Instytutu Pedagogiki
koordynator studiów
e-learningowych w IP KUL
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Obecni w świecie

Spotkanie w Instytucie Polskim w Wiedniu

Zaniedbanym szlakiem
G

dy w październiku ubiegłego roku otrzymałem zaproszenie do udziału w dyskusji panelowej otwierającej cykl „Wielkie przyjaźnie austriacko-polskie“, od razu zyskałem przekonanie, że przyjdzie
mi uczestniczyć w ważnym wydarzeniu kulturalnym.
Spotkanie odbyło się 19 II 2015 r. w Instytucie Poldr hab. Ryszard skim w Wiedniu, w centrum austriackiej stolicy, obok
Zajączkowski, prof. KUL zabytkowego kościoła redemptorystów Maria am GeInstytut Kulturoznawstwa stade. Rozmowa dotyczyła dwóch ważnych pisarzy
– Josepha Rotha i Józefa Wittlina. Obaj pochodzili
z Galicji. Roth pisał po niemiecku (choć polski nie był
mu obcy) i uchodzi za najwybitniejszego pisarza austriackiego XX w. Wittlin jest z kolei ważną postacią
w naszej literaturze ubiegłego stulecia. Choć na skutek przymusowej emigracji do Stanów Zjednoczonych
w czasie II wojny światowej i cenzury w kraju stał się
nieco zapomniany, to przecież święcił triumfy pisarskie przed wojną, a w 1939 r. był nawet brany pod
uwagę do Literackiej Nagrody Nobla. Roth, urodzony w 1894 r. w Brodach, uczęszczał do tamtejszego
(częściowo jeszcze niemieckiego) gimnazjum. Wittlin, który przyszedł na świat w 1896 r. w Dmytrowie
koło Radziechowa, chodził do szkoły we Lwowie. Na
przełomie lat 1915 i 1916 obaj studiowali w Wiedniu – tam też poznali się i zostali bliskimi przyjaciółmi. Później razem wstąpili do austriackiej armii,
w której przeżyli burzliwy i trudny okres. Ważnym
miejscem dla obu pisarzy był Lwów, gdzie przez pewien czas mieszkali. Łączyła ich również ważna dla
obydwu postać, mająca znaczący wpływ na ich edukację: niezwykle oczytana i utalentowana językowo prywatna nauczycielka Helena Szajnocha-Schenk (żona
geologa Władysława Szajnochy). Roth szybko został
znanym dziennikarzem i pisarzem; przebywał głównie w Niemczech, a od 1925 r. coraz częściej i dłużej
w Paryżu. Sukcesy publicystyczne w gazecie „Frankfurter Zeitung“ i powieści (m.in. Hotel Savoy, Hiob,
Marsz Radetzky’ego) przyniosły mu europejską sławę.
Z kolei Wittlin z żoną Haliną mieszkał w skromnych
Prelegenci: (od lewej)
warunkach w Łodzi, a następnie w Warszawie. Był
dr Victoria Lunzer-Talos,
dr Heinz Lunzer, prof. dr
nauczycielem, dramaturgiem, dziennikarzem, poetą.
hab. Maria Kłańska, dr
Tłumaczył Odyseję (1924), pisał eseje, recenzje oraz
hab. Ryszard Zajączkowski,
pracował nad powieścią dotyczącą I wojny światoprof. KUL, władze Instytutu
wej Sól ziemi (1936).W roku 1937 utwór ten ukazał
Polskiego: dyrektor dr Wojciech
Więckowski (szósty od lewej)
się po niemiecku, ze wstępem Rotha, który pomógł
i zastępca dyrektora dr Bogdan
także przy jego tłumaczeniu. Wittlin zaś przełożył
Wrzochalski (ósmy od lewej)
na język polski pięć powieści swego przyjaciela. Przed
oraz uczestnicy spotkania
(fot. Wladimir Fried)
wojną spotykali się m.in. w Warszawie i Paryżu. Kiedy

w roku 1940 polski pisarz wraz z żoną i córką ratował
się przed prześladowaniami wyjazdem do USA, Roth
już nie żył – zmarł rok wcześniej we francuskiej stolicy, schorowany i samotny. Na domiar złego sporo jego
listów i wierszy spłonęło w warszawskim mieszkaniu
Wittlina w 1939 r. Autor Soli ziemi już w Ameryce
napisał barwny esej wspomnieniowy o Rocie, o ich
wspólnych przedwojennych losach i przyjaźni ukazanej na tle habsburskiego Wiednia. Uważał zresztą
austriackiego pisarza za swego najlepszego przyjaciela. Wittlin zmarł w 1976 r. w Nowym Jorku. W roku
1953 przyjął chrzest w Kościele katolickim (z pochodzenia był Żydem), a przez niemal całe życie fascynował się św. Franciszkiem z Asyżu i jego duchowością.
Pozostawił po sobie oprócz wspomnianej powieści,
esejów i wierszy również obfitą (w dużej mierze jeszcze niewydaną) korespondencję, zawierającą liczne obserwacje kulturowe, dziennikowe zapiski (o mocnym
ewangelicznym wydźwięku) i pogadanki wygłaszane
w Radiu Wolna Europa. Teksty te są dziś dostępne
w różnych bibliotekach i archiwach na świecie.
W wykładzie i podczas dyskusji mówiłem o nieznanej szerzej twórczości i skomplikowanych kolejach
życia Wittlina. O austriackim pisarzu opowiadali zaś
prof. dr hab. Maria Kłańska z UJ, dr Heinz Lunzer
i dr Victoria Lunzer-Talos z Międzynarodowego Towarzystwa im. Josepha Rotha. Salę wykładową Instytutu Polskiego w Wiedniu szczelnie wypełnili Austriacy i przedstawiciele Polonii wiedeńskiej. Po oficjalnej
dyskusji była okazja do rozmów w kuluarach. Okazało
się, że zainteresowaniem cieszy się nie tylko Wittlin,
lecz także nasza Uczelnia. Żyjąc na co dzień w Polsce,
nie zawsze sobie uświadamiamy, że dla rodaków na
emigracji niektóre miejsca w kraju mają specyficzną
aurę i legendę. Spacerując po Wiedniu częściowo szlakami Wittlina, które przemierzał równo 90 lat temu,
nietrudno było usłyszeć język polski i zaobserwować
polskie akcenty. W Austrii, w której mieszka i do której jeździ wielu naszych rodaków, celem Instytutu Polskiego jest prezentacja polskiej kultury miejscowym
odbiorcom. Pomysł, aby mówić o Polsce w kontekście
kultury austriackiej, wydaje się bardzo dobry.
Kiedyś zdecydowałem, że celem moich badawczych
poszukiwań będzie przywracanie zaniedbanego, niesłusznie zepchniętego na margines kultury polskiego dziedzictwa literackiego. Podczas wykładu, a potem w trakcie rozmów uświadomiłem sobie, że mój
przyjazd do Wiednia to kontynuacja zrodzonych kiedyś w Lublinie zainteresowań. Pomysł zaproszenia
mnie zrodził się notabene po lekturze przez dra Bogdana Wrzochalskiego z tamtejszego Instytutu Polskiego mojego artykułu o Wittlinie, opublikowanego
w 97-98 numerze „Ethosu”, wydawanego przez Instytut Jana Pawła II. W taki oto sposób jeden z zaniedbanych polskich szlaków w stolicy Austrii został
ponownie przetarty. Warto być tam, gdzie nas jeszcze
nie było, bo z pewnością chcą nas słuchać.
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II Polonijny Kongres Rodziny w Chicago

W trosce o rodzinę
W

dniach 6-15 II 2015 r. w Chicago pod patronatem metropolity Chicago abpa Blase’a Cupicha odbył się II Polonijny Kongres Rodziny. Jego
hasło brzmiało: „Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy
jesteśmy powołani do miłości i wychowania”. Był to
czas poświęcony wykładom oraz spotkaniom warsztatowym dla małżeństw, osób przygotowujących się
do sakramentu małżeństwa i dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i życie duchowe. Organizatorem
kongresu była Fundacja Silna Rodzina, działająca pod
opieką Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago.
Eucharystii otwierającej to wydarzenie przewodniczył
biskup pomocniczy archidiecezji Chicago Andrzej
Wypych. Podkreślił on, że wobec wielkiego zamieszania w rozumieniu małżeństwa i rodziny w świecie
współczesnym konieczne jest pielęgnowanie prawdziwej wizji małżeństwa i rodziny, opartej na związku kobiety i mężczyzny, miłości do Boga oraz ich wzajemnej
miłości i troskliwości w wychowaniu dzieci. Odczytał
także list pasterski, który do uczestników kongresu
skierował abp Cupich. Metropolita wskazał w nim na
wielką rolę rodziny katolickiej w wychowaniu młodego pokolenia. „Rola, jaką pełnią rodzice w życiu swoich dzieci – napisał – jest sprawą najwyższej wagi, gdyż
to rodzice wychowują dzieci w wierze i kierują je na
drogi zdrowej samodzielności”.
Złożony charakter hasła przewodniego sprawił, że
program kongresu został podzielony na pięć głównych
działów: modlitwę, konferencje, warsztaty, dyskusję
panelową oraz wydarzenia kulturalne. Spotkania w języku polskim i angielskim odbywały się w licznych
parafiach Chicago. Wśród prelegentów znaleźli się
m.in.: ks. Paweł Bandurski TChr – prowincjał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ks. dr Marek
Dziewiecki – psycholog, Rober C. Lawler – ginekolog
położnik, Sheila Liaugminas – dziennikarka, Małgorzata Olczak – terapeuta ds. uzależnień, dr inż. Jacek

Pulikowski – terapeuta rodzinny. Na zakończenie kongresu odbył się koncert piosenkarki Violi Brzezińskiej.
Prelegenci wypowiadali się na tematy z tych obszarów życia rodzinnego, w których są specjalistami. Jako
teolog moralista wygłosiłem pięć wykładów: „Św. Jan
Paweł II – nauczyciel miłości”, „Antropologia małżeństwa i rodziny”, „Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań
współczesności”, „Oblicza miłości – oblicze cierpiącego” oraz „Oblicza miłości – oblicze nienarodzonego”. Odwoływałem się do bogatego nauczania św. Jana
Pawła II – papieża rodziny, uwzględniając także okres
sprzed pontyfikatu, w tym, trwającą niemal ćwierć
wieku, obecność Karola Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który obecnie nosi jego imię.
Dodatkowo wygłosiłem konferencje dla katechetów,
dotyczące ważnych zagadnień z zakresu bioetyki. Mój
udział w kongresie był koordynowany przez Uniwersytet Otwarty KUL oraz Towarzystwo Przyjaciół
i Absolwentów KUL w Chicago.
Zdaniem organizatorów w II Polonijnym Kongresie Rodziny wzięło udział kilka tysięcy uczestników.
Duże zainteresowanie jego tematyką okazywały polonijne media. Każdego dnia w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych były przekazywane relacje z tego wydarzenia oraz nadawane wywiady z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.
Nie ulega wątpliwości, że kongres w Chicago stanowił bardzo dobrą odpowiedź na zachętę ojca świętego Franciszka, aby wszyscy wierni rozważali tajemnicę
rodziny w oczekiwaniu na drugą część Synodu Rodziny, który odbędzie się w październiku w Rzymie.
Znaczenie II Polonijnego Kongresu Rodzin w Chicago zwiększa fakt, że był on formą przygotowania
do VIII Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii,
zaplanowanego na 22-27 IX 2015 r., a także przejawem osobistej troski uczestników nie tylko o własne
rodziny, lecz również o los małżeństw i rodzin na całym świecie.

ks. dr hab. Marian
Pokrywka
Instytut Teologii
Moralnej

Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL w Tarnopolu

W kierunku zacieśniania polsko-ukraińskiej współpracy naukowej
P

isząc o poszerzaniu i pogłębianiu współpracy naukowej między uczelniami polskimi i ukraińskimi, warto przypomnieć o spotkaniu minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej z ministrem edukacji i nauki Ukrainy Serhijem
Kwitem w styczniu 2015 r. Jego przedmiotem była kwestia wyznaczenia obszarów współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Jak
podkreślała podczas tego spotkania szefowa naszego

resortu nauki, Polska, wspierając dążenie Ukrainy do
zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską oraz jej wysiłki w budowaniu demokratycznych
struktur państwowych, jako jeden z istotnych obszarów tego wsparcia postrzega współpracę w zakresie
edukacji w szkolnictwie wyższym. Inicjatywa podjęta
przez pracowników naukowych naszego Uniwersytetu
wpisuje się więc w nakreślone ramy tejże współpracy.

dr Anna
Witkowska-Paleń
Instytut Pedagogiki
WZPiNoS w Stalowej
Woli
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Obecni w świecie
Staż naukowy
W okresie od 23 II do 8 III 2015 r. troje pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Pedagogiki
Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli gościło w Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu na Ukrainie.
Dr Anna Różyło, dr Anna Witkowska-Paleń oraz dr
Bogdan Więckiewicz realizowali tam staż naukowo-badawczy. Opiekę naukową nad nimi objęła prof. dr
hab. Liliya Morska.
Celem tego stażu była m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych
oraz metod nauczania w zakresie pedagogiki i pracy
socjalnej, a także rozwijanie i wzmocnienie współpracy
naukowo-badawczej. W ramach spotkań z wybranymi
pracownikami uniwersytetu goszczącego podjęto dyskusję dotyczącą możliwości i kierunków przyszłych
badań naukowo-porównawczych oraz kwestię powołania międzynarodowego zespołu badawczego skupiającego pracowników obydwu uniwersytetów.
Podczas stażu pracownicy naszego Uniwersytetu
mieli także okazję uczestniczyć w wybranych zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników uczelni goszczącej, jak również wygłosić prelekcje
dla wybranych grup studentów, by przybliżyć im rezultaty własnych inicjatyw badawczych.

Sympozjum naukowe
Dr Bogdan Więckiewicz,
dr Anna Różyło i dr Anna
Witkowska-Paleń przed
uniwersytetem w Tarnopolu
(fot. ze zbiorów Anny
Witkowskiej-Paleń)

Podczas drugiego dnia pobytu w Tarnopolu, tj.
24 II 2015 r., odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska – Ukraina. Edukacja wobec
wyzwań teraźniejszości” (Poland – Ukraine. Education
and the challenges of the present). Oprócz pracowników odbywających staż naukowy wzięli w nim udział

także inni nauczyciele akademiccy wydziału zamiejscowego w Stalowej Woli, jak również pracownicy
naukowi uniwersytetu w Tarnopolu. Ideą przewodnią
sympozjum była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych w Polsce i na Ukrainie.
Program obejmował 24 wystąpienia. Poszczególne
prelekcje dotyczyły wybranych aspektów kształcenia
w szkolnictwie wyższym, zaś mówcy akcentowali możliwe obszary profesjonalizacji tegoż kształcenia, także
na bazie polsko-ukraińskiej współpracy. Zwrócono
uwagę na potrzebę dostosowywania metod kształcenia w szkolnictwie wyższym na Ukrainie do międzynarodowych (europejskich) standardów kształcenia w dziedzinie nauk społecznych. Problematyce tej
poświęcone było m.in. wystąpienie prof. dr hab. Wiry Poliszczuk z uniwersytetu w Tarnopolu „The improvement of professional education of future social
workers in higher educational institutions of Ukraine
within the context of international standards of social
education”, dr Oksany Koval „Specialists` start-up
in an inclusive educational environment in Ukraine”
oraz dr Anny Slozanskiej „Changing of Social Work
Education Due to Society Requirements in Ukraine”.
Prelegenci reprezentujący środowisko naukowe KUL
zwracali uwagę na różnorodne wyzwania współczesnej edukacji w szkolnictwie wyższym w nowoczesnym, pluralistycznym społeczeństwie. I tak m.in. ks.
dr hab. Roman B. Sieroń podkreślał znaczenie wartości chrześcijańskich u podstaw edukacji w szkolnictwie wyższym („Christian values of modern higher education”), dr Anna Witkowska-Paleń zwróciła
uwagę na konieczność dostosowywania standardów
edukacji do przemian współczesnego społeczeństwa
(„Education in social work towards the problems of
contemporary society”), a dr Anna Różyło podkreślała rolę i znaczenie dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu tożsamości młodych pokoleń jednoczącej się
Europy („Challenges for elementary humanistic education in contemporary societies”). W podsumowaniu sympozjum zainicjowano dyskusję wokół najważniejszych zagadnień przedstawionych przez prelegentów, rozmawiano także o możliwościach współpracy w zakresie badań nad edukacją i przemianami
społecznymi w procesie formowania się nowoczesnych społeczeństw demokratycznych. Przedstawione
referaty zostaną udostępnione w wersji elektronicznej. Uczestnicy sympozjum wyrazili także pragnienie
kontynuowania obrad w ramach cyklicznych spotkań
obydwu środowisk naukowych zarówno w Polsce, jak
i na Ukrainie. Wstępnie uzgodniono termin kolejnego sympozjum, które odbędzie się w przyszłym roku
na wydziale KUL w Stalowej Woli.
Mamy nadzieję, że efektem powyższych działań
będzie w niedalekiej przyszłości ścisła współpraca naukowo-badawcza obydwu środowisk i zaowocuje ona
nie tylko cyklicznymi sympozjami naukowymi, umożliwiającymi dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, ale
także (a może przede wszystkim) powołaniem międzynarodowych zespołów realizujących wspólne, polsko-ukraińskie projekty badawcze.

Kultura
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Pokaz prac Jerzego Nowosielskiego
w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL

O malarstwie sakralnym
krakowskiego
artysty słów kilka
W

ystawa zatytułowana „Niezrealizowana polichromia Jerzego Nowosielskiego dla kościoła
akademickiego KUL” była jednym z wydarzeń kulturalnych towarzyszącym 93. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela naszej Uczelni.
Dzięki życzliwości krakowskiej Galerii Starmach po
raz pierwszy w dziejach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mogliśmy zaprezentować zespół akwarelowych i rysunkowych projektów niezrealizowanej polichromii Jerzego Nowosielskiego (1923-2011) dla kościoła akademickiego KUL
(1962 r.). Pokaz oryginalnych prac uzupełniony został
o reprodukcje zaginionych fragmentów cyklu. Przygotowana specjalnie na tę okazję publikacja Krystyny
Czerni z Instytutu Historii Sztuki UJ pt. „Projekt, zupełnie zresztą bezkompromisowy” – niezrealizowana polichromia Jerzego Nowosielskiego dla kościoła akademickiego KUL w Lublinie (1962) stanowić będzie odtąd
podstawowe źródło wiedzy na temat lubelskiego cyklu
malowideł ściennych i związków znakomitego artysty
z naszą Uczelnią na początku lat 60. XX w. Dzięki

Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL
w Lublinie (ściana północna, widok od strony prezbiterium), ołówek
i tempera na papierze, 29,5 x 20,7 cm, 1962, wł. Galeria Starmach

wnikliwej analizie tekstów źródłowych, w tym korespondencji artysty, autorka podjęła próbę nakreślenia
okoliczności zaproszenia Nowosielskiego do prac nad
wystrojem malarskim kościoła akademickiego KUL.
Sprzyjała temu przede wszystkim niezwykła otwartość
środowiska humanistycznego KUL na kulturę i sztukę współczesną. Projekt lubelskich malowideł uchodzi
za jedną z najlepiej dopracowanych i przemyślanych
koncepcji malarskich wnętrza kościelnego w twórczości tego wybitnego malarza. Na wystawie zaprezentowane zostały także trzy ikony artysty: Przemienienie na Górze Tabor z 1957 r., Matka Boża – Orantka
z marca 1961 oraz Chrystus Pantokrator (niedatowany) ze zbiorów muzealnych KUL. Obrazy te stanowić
miały prawdopodobnie namacalne świadectwo malarskich umiejętności Nowosielskiego, przedłożone ówczesnym decydentom. Wystawie towarzyszyła także
prelekcja Krystyny Czerni pt. „Sakralne malarstwo
monumentalne Jerzego Nowosielskiego”, podczas której badaczka omówiła niemal wszystkie jego realizacje
dla kościołów różnych obrządków.

dr Krzysztof Przylicki
Instytut Historii Sztuki
kurator wystawy

Wystawa była prezentowana
od 22 II do 24 III 2015 r.

Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (prezbiterium),
akwarela na papierze, 17,9 x 34, 3 cm, 1962, wł. Galeria Starmach

42

Pożegnani

Pamięci duszpasterza
akademickiego o. Jerzego
Świerkowskiego SJ (1936-2015)
W

fot. z archiwum jezuitów w Warszawie

dniu 19 I 2015 r. Pan powołał do siebie niestrudzonego robotnika swojej winnicy, byłego
duszpasterza akademickiego KUL, o. Jerzego ŚwierKrystyna Wawryszuk kowskiego. Odszedł on po długich cierpieniach w 79.
Biblioteka roku życia, 51. roku życia zakonnego i 44. roku kaUniwersytecka KUL płaństwa. Ojciec Świerkowski posługiwał w Duszpasterstwie Akademickim KUL w latach 1976-1986,
ostatnie cztery jako przełożony wspólnoty duszpasterzy. Był to czas przełomowy nie tylko dla Uczelni, ale
i dla Kościoła. 16 X 1978 r. wybrano na namiestnika
Chrystusowego Polaka, profesora naszego Uniwersytetu, kard. Karola Wojtyłę. Pierwsza podróż papieża
do ojczyzny odbyła się w czerwcu 1979 r., a spotkanie
społeczności akademickiej KUL z Janem Pawłem II
miało miejsce na Jasnej Górze.
Umocnieni tak wielką łaską, studenci KUL wyruszyli w pierwszą pieszą pielgrzymkę akademicką
z Lublina na Jasną Górę już rok po tej wizycie. Jej
inicjatorem, organizatorem i przewodnikiem grupy
namiotowej zw. dziewiątką był o. Jerzy, który wraz
z zaangażowanymi w życie duszpasterstwa studentami
podjął ten trud w intencji papieża. Należy zaznaczyć,
że KUL był wówczas jedyną uczelnią w Lublinie, przy
której działało duszpasterstwo akademickie, zatem
gromadziło ono młodzież studiującą we wszystkich
szkołach wyższych. Formowało się w nim pod przyjaznym okiem o. Jurka wielu przyszłych duchownych,
prawników, lekarzy, nauczycieli akademickich, polityków, członków władz lokalnych.
Ojciec Jerzy był inicjatorem jednodniowej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Wąwolnicy
na rozpoczęcie roku akademickiego. W Adwencie po
roratach organizował pierwsze agapy studenckie, na
które przywoził prowiant z Warszawy.
Pamiętnego 13 V 1981 r., kiedy świat obiegła
wstrząsająca informacja o zamachu na życie papieża,
zryw wielkiej modlitwy nie ominął Kościoła akademickiego KUL. Studenci zgromadzili się na nocną
modlitwę, ojcowie wprowadzili po modlitwie Anioł
Pański odmawianie dziesiątki różańca.
Jesienią tego roku, po narodzinach „Solidarności”,
studenci w całej Polsce przystąpili do strajków. Duszpasterze KUL zorganizowali
rekolekcje adwentowe w nowej auli Uczelni, aby utrzymać stałą łączność modlitewną ze strajkującymi, wspierać
ich duchowo, łagodzić nastroje, ukierunkować dążenia.
Prymas Józef Glemp zaprosił studentów na Jasną Górę
na Mszę św. 13 XII 1981 r.

Grupa z DA KUL udała się na to spotkanie i przed
cudownym obrazem Matki Bożej dowiedziała się
o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Tej nocy
internowano wielu studentów, także kolegów z duszpasterstwa KUL. Ojciec Jerzy wraz z pozostałymi
duszpasterzami zaangażował się w pomoc materialną
i duchową w celu wydostania ich z aresztu. W sierpniu
1981 r. istniały obawy o możliwość pielgrzymowania
na Jasną Górę (żywność na kartki, godzina milicyjna).
Ojciec Jerzy nie poddał się – grupa z duszpasterstwa
wyruszyła do swojej Matki, „która wszystko rozumie”.
Ks. prof. Tadeusz Styczeń stale informował o wielkiej
modlitwie ojca świętego Jana Pawła II za ojczyznę, do
której ponownie przyjechał on w czerwcu 1983 r. i zaprosił na Jasną Górę młodzież z duszpasterstw akademickich całej Polski.
Wstrząsająca informacja o porwaniu 19 X 1984 r.
kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, studenta KUL w latach 1974-1976, sprawiła, że wraz
z całą Polską w kościele akademickim trwano na
modlitwie.
Ojciec Jerzy był gorliwym patriotą: corocznie organizował pielgrzymki w Lasy Kozłowieckie, na groby powstańców styczniowych, pamiętał o świętowaniu 11 listopada, uczył studentów historii i pieśni
patriotycznych.
Pożegnaliśmy go 23 I 2015 r. w sanktuarium
św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Zgromadził rzesze duchowieństwa, wychowanków, a także harcerzy.
Jego przyjaciel z czasów duszpasterzowania na KUL,
celebrans żałobnej Eucharystii, kard. Kazimierz Nycz
wspomniał: „Byliśmy zafascynowani postawą o. Jerzego wobec studentów, obserwowaliśmy i podziwialiśmy Go za postawę jakby ponadczasową”. Przewodnicząca ZHR hm. Ewa Borkowska-Pastwa pośmiertnie uhonorowała hm. Jurka, honorowego kapelana
Okręgu Mazowieckiego ZHR, Honorowym Krzyżem ZHR SEMPER FIDELIS.
Z pewnością wyrazem pragnień wielu dawnych
członków duszpasterskiej społeczności będą gorące
podziękowania wyrażone Bogu za o. Jerzego, ofiarnego i oddanego bez reszty młodzieży, o szczerym
uśmiechu, gorącym sercu, pełnego ewangelicznej nadziei. Dziękujemy za jego niezłomną postawę w chwilach wielkiej próby, za wiarę budowaną na skale. Wiernie bronił słowem, ale i czynem, doktryny Kościoła
katolickiego i realizował maksymę założyciela jezuitów św. Ignacego Loyoli „Ad maiorem Dei gloriam”.
Miał dla każdego czas, dobre słowo pomimo postępującej choroby. Z wielką cierpliwością wysłuchiwał
młodego człowieka, rozumiał jego życiowe problemy.
Trwał przy ołtarzu nawet wtedy, gdy nie starczało
sił. Był kapłanem wiernie realizującym dewizę naszej
Uczelni Deo et Patriae.
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Józef Wzorek (1938-2015)
pasjonat sztuki

Józef Wzorek – lata 60.
(fot. ze zbiorów rodziny
Wzorków)

W

e środę 11 II 2015 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w XXIII Światowym Dniu Chorego, w Lublinie zmarł Józef Wzorek,
historyk sztuki, strażnik pamięci, absolwent i wieloletni pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
członek Towarzystwa Przyjaciół KUL (od 1964), Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1972-74 prezes Oddziału Lubelskiego) i Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków. Tydzień później, 18 lutego, w Środę Popielcową, we wspomnienie liturgiczne bł. Fra Angelico,
patrona historyków sztuki, został odprowadzony przez
rodzinę, przyjaciół i znajomych na miejsce wiecznego
spoczynku na cmentarzu na Majdanku.
Józef Franciszek Wzorek przyszedł na świat 5 XII
1938 r. we wsi Piotrkowice (gmina Tuchów) w rodzinie chłopskiej jako piąte dziecko Stanisława i Stefanii
Wolak. Miał dwóch braci i dwie siostry. Ogromnie
kochał matkę. Nazywał ją Mateczką, Mateńką. Pisane przez nią listy – zaczynające się od słów „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”, tytułowane „Kochany Synu” – pożółkłe, starannie poskładane w drewnianej kasetce odnalazła żona dwa tygodnie po jego
śmierci. W 1952 r. ukończył 7-klasową szkołę podstawową w swojej miejscowości. Naukę kontynuował
w 5-letnim Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie. Szkołę tę i jej nauczycieli bardzo
cenił, do końca życia utrzymywał z nią kontakty,
uczestniczył w zjazdach jubileuszowych i spotkaniach
koleżeńskich.
Podjęte 1 X 1957 r., studia z historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL uwieńczył 26 X
1962 r. uzyskaniem tytułu magistra na podstawie zdanego egzaminu i przygotowanej pod kierunkiem ks.
doc. dra Władysława Smolenia rozprawy pt. Madonna Apokaliptyczna z Cerekwi w Tarnowskim Muzeum
Diecezjalnym, wyróżnionej nagrodą rektorską, opublikowanej w „Rocznikach Humanistycznych” (13(1965)
z. 4, s. 118-145), do dziś uznawanej przez środowisko mediewistyczne w badaniach nad historią malarstwa tablicowego w Polsce za ważne studium nad typem przedstawień Madonny z Dzieciątkiem stojącej
na półksiężycu na tle promieni słonecznych i krzewu
(tzw. Assunta).

Wraz z Karolem Majewskim i Zbigniewem Strzałkowskim (cała trójka dała się poznać „jako ludzie wybitnie zainteresowani przedmiotem studiów i zdolni
do samodzielnych badań”) 1 XII 1962 r. został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Historii Sztuki.
Do jego obowiązków należało wykonywanie pomocy
plastycznych na zajęcia dydaktyczne, praca w Zakładzie Konserwacji Sztuki i opieka nad powstałą z jego
udziałem na jesieni 1958 r. z inicjatywy studentów
KUL grupą plastyczną INOPS (z łac. ubogi, poszukujący), z którą wystawiał własne „delikatne, z uważnym
rozmysłem komponowane monotypie”.
Z pierwotnego tematu pracy doktorskiej Geneza
przedstawień Madonn Różańcowych w polskim malarstwie tablicowym z uwzględnieniem innych dziedzin
sztuk plastycznych zrezygnował na rzecz zagadnienia
Twórczość złotnicza w Lublinie okresu XVII w. W wigilię święta Wniebowzięcia NMP w 1965 r. poślubił
studentkę polonistyki KUL Elżbietę Chełchowską.
Małżeństwo błogosławił ks. Smoleń. Państwu Wzorkom urodziły się córki – Małgorzata Maria (plastyczka) i Justyna Izabela (polonistka).
Awans na starszego asystenta uzyskał 1 X 1965 r.
Od października 1968 r. miał dwie godziny ćwiczeń
z historii sztuki, a od 1 X 1972 do 15 II 1974 r. –
sześć godzin tygodniowo zajęć dydaktycznych z historii sztuki kościelnej, szczególnie malarstwa, złotnictwa
i snycerki. Prowadził także wycieczki zabytkoznawcze
dla studentów historii sztuki. Przygotował pracę o relikwiarzu drzewa Krzyża Świętego u dominikanów
w Lublinie (Oprawy relikwii drzewa Krzyża Świętego w kościele OO. Dominikanów w Lublinie, „Roczniki
Humanistyczne” 19(1971) z. 5, s. 62-77). Poszerzona,
mogła być przedstawiona jako rozprawa doktorska
w opinii ks. Smolenia, który o swym asystencie napisał: „pracuje naukowo raczej powoli, ale dokładnie
i sumiennie”.
W związku z nieuzyskaniem w wyznaczonym terminie tytułu doktora Józef Wzorek poprosił o zatrudnienie od 1 X 1971 r. w utworzonym w celu wydawania
głównie Encyklopedii katolickiej Międzywydziałowym
Zakładzie Leksykograficznym (obecnie Instytut Leksykografii) „ze względu na odpowiadający [...] charakter pracy i możliwość kontynuacji badań naukowych”.
Jako asystent, od 1 II 1973 r. adiunkt dokumentacji
naukowej, wreszcie – wskutek reorganizacji Zakładu –
od 1 IX 1973 r. starszy dokumentalista redagował oraz
uzupełniał merytorycznie i bibliograficznie nadsyłane
przez specjalistów hasła z zakresu historii sztuki. Ponadto do trzech tomów Encyklopedii napisał 65 haseł,
wiele trudnych i nowatorskich, w tym biogramy artystów malarzy i architektów (m.in. Baldung Hans, Baudouin de Courtenay Zofia, Botticelli Sandro, Buchbinder Józef, Bukowski Jan, Chełmoński Józef, Cimabue, Corazzi Antonio, Czechowicz Szymon, Delacroix

Maria Wrzeszcz
wieloletni pracownik
naukowy w Instytucie
Leksykografii

Podczas ćwiczeń ze studentami
z historii sztuki – lata 70.
(fot. ze zbiorów rodziny Wzorków)
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Pożegnani

Z (od lewej) Marią Jacniacką
i Kazimierą Małysz
w Międzywydziałowym
Zakładzie Leksykograficznym
podczas konferencji
„Leksykografia chrześcijańska
na progu trzeciego tysiąclecia
– stan i perspektywy badań”
– 30 V 2000 r. (fot. ze zbiorów
Marii Jacniackiej)

Większość cytatów
pochodzi z akt osobowych
Józefa Wzorka w Archiwum
Uniwersyteckim KUL
(H 16075, A – 801).

Eugène, Dankwart Karol), sławnych rodzin (Bassano da Ponte, Bellini, Borghese, Carracci, Catenazzi),
świętych (Agata, Barbara, Damazy I), Balaama i Buddy, zabytki miast (Bolonia, Bordeaux, Brugia, Cambridge), opactw, klasztorów (Beuron, Bojana, Brad,
Dafni), bizantyjską sztukę sakralną, sztukę sakralną
Bułgarii, Dalmacji i Danii, a także część ikonograficzną haseł: apokryfy, Arka Przymierza, atrybut, biskup,
cerkiew, chorągiew, chór, chrzcielnica, chrzest Polski.
Na szczególną uwagę zasługuje redakcyjne opracowanie hasła Częstochowska Matka Boża i autorskie
przygotowanie części dotyczących dziejów cudownego
obrazu i jego recepcji – do dziś tekst ten widnieje na
stronie internetowej Jasnej Góry.
Ówczesny sekretarz naukowy Zakładu ks. dr Romuald Łukaszyk wysoko cenił wiedzę, fachowość, krytycyzm, solidność i sumienność redaktora Wzorka,
dlatego też wyraził zgodę na jego miesięczny wyjazd
do Włoch, organizowany (8 IX-8 X 1975) przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, w celu zapoznania się z wczesnochrześcijańskimi zabytkami oraz włoską sztuką sakralną. Redakcyjni współpracownicy lubili Józia za błyskotliwą
inteligencję, pozbawione złośliwości, celne, krótkie,
dowcipne riposty, poczucie humoru, radość życia, pogodę ducha, koleżeńskość, przyjaźń, uczynność, chęć
niesienia pomocy. On zaś – mimo odejścia z Zakładu
po pięciu latach pracy – brał udział w jego konferencjach i spotkaniach towarzyskich. Cieszył się z każdego wydanego tomu Encyklopedii. Długo, wnikliwie
i wielokrotnie przeglądał ostatni, dwudziesty tom
(ukazał się w listopadzie 2014 r.), ofiarowany przez
redakcyjnego przyjaciela ks. prof. dra hab. Anzelma
Weissa, który kilka dni przed śmiercią odwiedził go
w szpitalu, a następnie przewodniczył Mszy Świętej
pogrzebowej i uroczystościom na cmentarzu.
Powodowany „koniecznością poprawy sytuacji materialnej [...] rodziny”, Józef Wzorek zatrudnił się 1 X
1976 r. w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Lublinie. W latach 1976-1980 przygotował dokumentację naukowo-historyczną ołtarza głównego w kościele
pod wezwaniem św. Anny i św. Marka Ewangelisty
w Końskowoli, kolegium pojezuickiego w Krasnymstawie i dwóch wiatraków dla Muzeum Wsi Lubelskiej. Pracował przy konserwacji detali architektonicznych sklepienia kaplicy Górskich w kościele farnym
w Kazimierzu Dolnym, stolarki drewnianej w pałacu
Zamoyskich w Kozłówce i fasady kościoła Dominikanów Lublinie. W latach 1980-1982 nadzorował prace

konserwatorskie bram i stropów kamienic lubelskich
z XVII-XVIII w. Przez kolejnych pięć lat kierował
restauracją bram, stropów, okien i innych detali zabytkowej stolarki lubelskich kamienic przy ulicy Grodzkiej, Trybunału Koronnego oraz XVIII-wiecznych
mebli muzeów w Chełmie i Krasnymstawie. W latach 1986-1989 pracował nad restauracją zabytkowych obiektów Starego Miasta i kościoła Reformatów
w Rydze, a także Starówki w Talinie.
W związku z likwidacją na początku 1991 r. Pracowni Konserwacji Zabytków przez kilka miesięcy
pozostawał bez pracy. We wrześniu tego roku został
zatrudniony w Państwowych Szkołach Budownictwa
w Lublinie jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
również w zakresie zabytkowego drewna. W 1997 r.
przeszedł na emeryturę. Po kradzieży w nocy z 9 na
10 II 1991 r. relikwii drzewa Krzyża Świętego, przechowywanych od 600 lat i otaczanych wielkim kultem w bazylice Dominikanów w Lublinie, w tymże
roku w Norbertinum wydał publikację (z przedmową o. Mieczysława Alberta Krąpca) Drzewo Krzyża
Świętego. Kościół OO. Dominikanów. Lublin (wznowioną w 2008 r.), z nadzieją, że zgromadzona przez niego
bogata, szczegółowa dokumentacja pozwoli odzyskać
bezcenny skarb.
Od 1993 r. był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Historyków Sztuki w zakresie rzemiosła artystycznego (zabytkowe wnętrza – meble, złotnictwo XVII-XIX w.) oraz Ministra Kultury i Sztuki (konserwacja
sztuki zdobniczej – przedmioty z drewna). W latach
1992-2001 dokonał konserwacji wyposażenia wnętrza
Apteki-Muzeum przy ul. Grodzkiej w Lublinie oraz
bram wejściowych, klatek schodowych i okien w Pałacu Czartoryskich (siedziba Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego). Prowadził także zlecane przez osoby
prywatne renowacje mebli. Zasłużył się dla przywrócenia na godne miejsce pomnika Konstytucji 3 Maja (1981) oraz powrotu na Bramę Krakowską obrazów Matki Bożej i św. Antoniego z Padwy. Rozległą
i wciąż poszerzaną wiedzą chętnie dzielił się z innymi.
Wygłaszał referaty i odczyty naukowe.
Józef Wzorek kochał sztukę. Sam również malował. Pozostawił spory zbiór grafik. Wnuków uczył
rysować. Gromadził wyszukane w różnych miejscach
piękne i wartościowe obrazy, rzeźby, figurki, bibeloty,
gros z nich o tematyce sakralnej, przeważnie mocno
uszkodzone, poobijane, połamane, pokaleczone, brudne, obdrapane, wyblakłe. Pieczołowicie, fachowo i starannie przez niego odrestaurowane, odzyskiwały pierwotny wygląd, kształt, barwę i cieszą oczy domowników oraz gości odwiedzających rodzinne mieszkanie.
Szczególne miejsce w kolekcji zajmują krzyże, krzyżyki, krucyfiksy oraz wizerunki Madonny Tuchowskiej
(pod Jej opieką wyrastał), Częstochowskiej i tylu innych. Przypadek to czy..., że ostatnią wypatrzoną i odnowioną przez niego jest – pozornie wydawałoby się –
zwyczajna, gipsowa, lecz zachwycająca pięknem figura
Matki Bożej z Lourdes. Świadczy to o jego wielkim
kulcie dla Bogarodzicy i jej Syna, o jego głębokiej,
dyskretnej wierze, z którą się nie afiszował, lecz nią żył
przez wszystkie pracowite, ciekawe, bogate, szczęśliwe
lata aż do przejścia na drugą stronę.
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Książka ks. dra hab. Tadeusza Guza, prof. KUL,
uhonorowana Lubelską Doroczną Nagrodą Naukową
im. prof. Edmunda Prosta za rok 2014

Prawo Trzeciej Rzeszy
Niemieckiej jako sprzeczność
B

ezpośrednim impulsem do napisania monografii
Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej, która została wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL, była
wypowiedź prezydenta USA Baracka Obamy o „polskich obozach śmierci”.
Kluczową kwestią w nauce jest sprawa zasad
bytu, myśli i poznania, którymi w klasycznej filozofii są m.in.: zasada bytu, tożsamości, niesprzeczności,
wyłączonego środka czy przyczynowości. Socjalistycznonarodowa koncepcja prawa i – co więcej – nauki
jako nauki wprowadza „zasadę Führera” jako jedyne
i wszystkich absolutnie wiążące principium dla rozumienia rzeczywistości i wszelkich jej interpretacji. Podobnie negatywny los podzielają klasycznie pojęte zasady ściśle prawnonaturalne, i tak: nie persona est affirmanda, lecz zasada rasy germańskiej jako „najwyższej
i ostatecznej wartości”; nie bonum est faciendum malum
vitandum, lecz „dobro Rzeszy Niemieckiej i narodu
niemieckiego”; nie pacta sunt servanda, lecz wyłącznie
„świadomość obowiązku dla wspólnoty” niemieckiej;
nie suum cuique, lecz „utrzymanie i wzmocnienie rasy”; nie wspólnotowa i prywatna, lecz tylko germańska
własność wspólna, co stanowi kulminację wszystkich
zasad w „zasadzie Führera” jako najważniejszym kryterium prawnomoralnym dla całego porządku w Rzeszy
i na całym świecie.
Zamiast nauki o kategoriach Arystotelesa wprowadzona zostaje „kategoria” rasizmu niemieckiego, której
„znacjonalizowana” i „upolityczniona” jedna substancja
rasy nordyckiej stanowi jedyną „kolektywistyczną osobowość”. Byt Führera prezentuje w niej ponadkategorię (Überkategorie) w sensie ontologicznym, logicznym
i teoriopoznawczym. Tenże rasistowski monizm prowadzi do absolutnej „metody Führera”. Najważniejsze
terminy są natury apriorycznej: Führer, rasa nordycka,
naród niemiecki, Trzecia Rzesza Niemiecka, prawo.
Rasistowski monizm materialistyczny konstytuowany jest przez: rasę niemiecką jako causa materialis;
Führera i Socjalistycznonarodową Niemiecką Partię
Robotników (NSDAP) jako causa formalis; rasistowski socjalizm niemiecki – kolektywistyczną wspólnotowość bytu Trzeciej Rzeszy jako causa efficiens; byt
Führera jako absolutyzm rasy, narodu i państwa Rzeszy Niemieckiej – causa exemplaris i finalis.
Na tym nabudowana jest ideologia bytu prawa-ustawy, która ani nie pochodzi z duchowego rozumu, ani też z duchowej wolnej woli ustawodawcy, lecz
ze zmysłowego instynktu oraz z samej cielesności
człowieka.
Razi w tej ideologii manipulacja językowa: „Wyrażenie «morderstwo» nieporównywalnie mocniej

ks. dr hab. Tadeusz Guz,
prof. KUL
kierownik Katedry

podkreśla uczucie aniżeli wyrażenie «zabijanie». Wła- Filozofii Prawa WZNPiE
śnie dlatego nadaje się to ostatnie do tego, by ozna- w Tomaszowie Lubelskim
czać w naukowym użyciu językowym pojęcie wolne
od wartości” (E. Schwinge, L. Zimmerl), a przecież
Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej zdefiniował zabójstwo
i nakładał na jego sprawcę sankcję kary śmierci. Karl
Larenz sądzi, iż „morderstwo i kradzież nie są abstrakcyjnymi pojęciami”, czyli aktualnymi dla wszystkich
i obowiązującymi wszystkich jako ludzi, jak naucza
prawo naturalne, lecz według niego „otrzymują one
ich określenia dopiero przez każdorazowy konkretny
porządek”, czyli są arbitralne w swej istocie, natomiast
„oddzielone od takiego konkretnego porządku pozbawiają się każdego treściowego określenia”, tzn. stają
się, semantycznie patrząc, puste, względnie formalne.
Podobnie rzecz ma się także z takimi pojęciami, jak:
wolność, sprawiedliwość, słuszność, dobro wspólne, co
oznacza całkowitą relatywizację Dekalogu i całego bytu
klasycznie pojętego prawa naturalnego. W Führerstaat
o finalności prawa nie decyduje bonum commune, lecz
dobro i zarazem zło.
Otto Koellreutter, profesor prawa, popiera instytucję obozów koncentracyjnych: „[...] byłoby bezsensownym twierdzić, że na przykład obozy koncentracyjne
byłyby urządzeniem mocno państwowoprawnym, ale
są one niezbędne do zabezpieczenia nowych podstaw
państwa i prawa [...]”. Rozgłaszanie tezy o „polskich
obozach śmierci” jest zasadniczym zakłamywaniem
prawdy o ich niemieckiej genezie.
W nazizmie niemieckim nie istnieją różne rodzaje
prawa, lecz tylko trzy aspekty jednego i absolutnie pojętego prawa socjalizmu Rzeszy Niemieckiej.
Rozprawę kończy krótka charakterystyka
uniwersytetu, nauki i nauczania prawa w państwie nazistowskim ówczesnych Niemiec.
W swoim socjalistyczno-rasistowskim totalitaryzmie doprowadziło ono do totalnego upolitycznienia uniwersytetu i nauki, których fundamentem i celem nie była już prawda, lecz użyteczność ideologiczna.
Najtragiczniejszym błędem totalitarnego
państwa nazizmu niemieckiego jest świadome
i systematyczne odrzucenie objawionego Boga
Miłości jako stwórczej praracji wszelkiego bytu – także bytowości prawa naturalnego, które
w swojej doskonałości stanowi podstawę do zrealizowania swego życia w ładzie prawnomoralnym na fundamencie przykazania miłości Boga
i bliźniego, najdoskonalej zrealizowanego w Jezusie Chrystusie jako Bogu i zarazem Człowieku, będącym rzeczywiście finis legis.
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Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji powstało 1 VI 2014 r.

Marta Chałupka

Polubowne rozwiązywanie
sporów przez
przedsiębiorców
K

atolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zo-

Lubelskie Centrum
stał wybrany przez Ministerstwo Gospodarki jaArbitrażu i Mediacji ko jeden z partnerów do realizacji projektu „Centra

ul. Chopina 29/11A
telefon 81 445 30 54
e-mail cpig@kul.pl

Przedstawiciele władz rządowych,
samorządowych, Wydziału
Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji KUL, lubelskiego
środowiska prawniczego
i biznesowego w dniu 27 XI 2015 r.
po podpisaniu aktu powołującego
powstanie CAM

Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”. Jest on
realizowany przez pracowników Katedry Negocjacji
i Mediacji. Powstałe Centrum Arbitrażu i Mediacji
(CAM) jest jednym z sześciu działających w całej Polsce i jedynym w regionie południowo-wschodnim.
„Bardzo się cieszę, że projekt Centrum Arbitrażu
i Mediacji zainicjowany został na Wydziale Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, w Katedrze Negocjacji i Mediacji. To dla nas bardzo ważna
chwila, a szczególnie dla naszego Wydziału, który
stał się jednym z liderów propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych. Jestem pewny, że nasze CAM zostanie bardzo szybko docenione przez lubelskich przedsiębiorców, którzy chcą pracować, rozwijać się i przyspieszać tempo
wzrostu gospodarczego całej Lubelszczyzny”– powiedział ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Centrum jest niezależne od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, co gwarantuje jego pełną bezstronność i neutralność. To wiarygodny partner, ułatwiający
wszystkim zainteresowanym przebieg negocjacji i rozwiązywania sporów, przy zachowaniu najwyższych
standardów poufności.
„Misją Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspieranie przedsiębiorców i pomoc im w rozwiązywaniu
sporów związanych z wszelką ich aktywnością przy
zastosowaniu szeregu rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania. W Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji
przedsiębiorcy mogą skrócić czas, a w konsekwencji
również obniżyć bezpośrednie, jak i pośrednie koszty
rozwiązywania sporów gospodarczych, nie korzystając
w tym zakresie z pomocy państwa” – mówi Marek Dąbrowski, kierownik Lubelskiego CAM.
W skład Centrum wchodzą eksperci, prawnicy, przedsiębiorcy, mediatorzy posiadający długoletnie i międzynarodowe doświadczenie praktyczne

w rozwiązywaniu sporów, dając tym samym gwarancję
usług na najwyższym poziomie.
„Mediacja w Polsce wciąż jest niedoceniana. To
ogromna strata, gdyż różni się tym od innych form
rozwiązywania konfliktów, że pozostawia wartość
dodaną stronom w postaci szybkości, efektywności
i poufności postępowania. Zapewnia również możliwość kontynuacji relacji biznesowych, a także pozwala
decydować indywidualnie i samodzielnie o ważkich
kwestiach dotyczących interesów i potrzeb w ramach
prowadzonej przez strony działalności gospodarczej”
– dodaje ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL,
kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji oraz kierownik projektu CAM.
Oferta Centrum jest bardzo szeroka. Rozpoczynając od pomocy eksperckiej w impasie w negocjacjach
od drobnych wartości do takich, których przedmiot
wyceniany jest w milionach, przez zapobieganie powstawaniu sporów i ich wczesną eliminację z wykorzystaniem metody early neutral evaluation po doradztwo oraz szkolenia w zakresie polubownych metod
rozwiązywania sporów i zarządzania konfliktem. Dodatkowo pracownicy Centrum oferują wyposażanie
ludzi biznesu w praktyczne umiejętności niezbędne
do utrzymywania prawidłowych relacji biznesowych
i rozwiązywania konfliktów w ramach współpracy gospodarczej. CAM w Lublinie ma także profesjonalnie przygotowane pomieszczenia i sprzęt gwarantujący przebieg postępowań w przedmiocie rozwiązania
sporu z zachowaniem międzynarodowych standardów.
W przypadku gdy strony nie mają żadnego wcześniejszego porozumienia co do możliwości rozwiązania sporu z wykorzystaniem metod polubownych,
jedna ze stron może zwrócić się do naszego CAM
z wolą polubownego zakończenia sporu, a Centrum
skontaktuje się z drugą stroną sporu w celu próby
jego wspólnego rozwiązania. CAM Lublin zapewnia także uczestnikom pełną kontrolę procesu rozwiązywania sporów poprzez zachowanie wpływu na
kształt ostatecznego porozumienia. Na każdym etapie
mediacji strony zachowują możliwość odstąpienia od
postępowania.
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W 110. rocznicę urodzin Eugeniusza Świszewskiego,
prekursora poradnictwa psychologicznego w Lublinie

Z wdzięcznej pamięci
absolwentów psychologii KUL
E

ugeniusz Świszewski urodził się na Wołyniu
w dniu 15 II 1905 r. Pochodził z rodziny kolejarskiej, o nastawieniu patriotyczno-niepodległościowym. Uczęszczał do rosyjskiej szkoły podstawowej
w rodzinnym Zdołbunowie, następnie do gimnazjum
rosyjskiego w Równem. Po utworzeniu gimnazjum
polskiego w 1920 r. przeniósł się do niego. Dalszą naukę w gimnazjum klasycznym im. Stefana Czarnieckiego kontynuował w Chełmie, dokąd przeprowadzili
się jego rodzice.
Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1925 r. rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przerwane po kilku miesiącach ze względu na
trudności materialne. W tym czasie zarabiał na swoje
utrzymanie jako nauczyciel prywatny. W 1929 r. podjął studia z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki poparciu prof. Stefana Baleya już wówczas pracował jako psycholog w szkole (1933-1937)
i w poradni (1937-1939). W tym czasie podjął drugi
kierunek studiów w zakresie socjologii, by w przyszłości zająć się psychologią społeczną. Uczęszczał też na
seminaria filozoficzne i historyczne. W rezultacie tych
wielostronnych zainteresowań oraz pracy zawodowej
dopiero w 1939 r. przygotował rozprawę dyplomową
z psychologii pod kierunkiem prof. Baleya. Działania
wojenne sprawiły, że praca ta wraz z domem została zniszczona podczas bombardowania stolicy. Studia
z socjologii (1938-1939 i 1948-1950) zwieńczył Świszewski w 1953 r.
W okresie okupacji przebywał wraz z matką w Lublinie, gdzie podejmował różne prace usługowe, pozwalające im na skromną egzystencję. W 1944 r. przystąpił do organizacji poradnictwa psychologicznego
w zakresie diagnostyki, selekcji zaburzeń czy różnego
rodzaju deficytów rozwojowych u dzieci i młodzieży.
W latach 1944-1952 prowadził Poradnię Psychologiczno-Zawodową przy Izbie Rzemieślniczej w Lublinie. W tym czasie był również zatrudniony w Katedrze Psychologii UMCS jako starszy wykładowca.
Prowadził zajęcia zlecone z psychologii stosowanej
w latach 1947/1948 i 1949/1950 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, na Sekcji Filozofii1.
W 1948 r. Ministerstwo Oświaty na wniosek Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie powołało go na kierownika Poradni Psychotechnicznej oraz zezwoliło na prowadzenie badań selekcyjnych dzieci umysłowo upośledzonych i kwalifikowanie
ich w porozumieniu z władzami szkolnymi do szkół
i zakładów specjalnych2. Pierwsza poradnia tego typu
została zlokalizowana przy ul. Okopowej 16, a następnie przeniesiona na ul. Królewską 15. Jej zadaniem
była pomoc dzieciom i rodzicom w rozwiązywaniu

trudności wychowawczych i szkolnych na zasadzie
ogólnych porad indywidualnych.
W latach 1952-1957 Świszewski był zatrudniony
w Wydziale Oświaty – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie3 jako psycholog w Szkole
Ogólnokształcącej nr 26 – specjalnej, a od 1957 r. również w Szkole Zawodowej nr 39 – specjalnej. W tym
okresie uczestniczył w szkoleniach organizowanych
przez Ministerstwo Oświaty. Ponadto utrzymywał żywe kontakty z ośrodkami naukowymi w Lublinie, Katowicach, Krakowie i Warszawie.

Pierwsza poradnia psychologiczna, która miała pomagać uczniom w trudnościach szkolnych, a równocześnie prowadzić preorientacje zawodową dla uczniów
kończących szkołę podstawową, powstała w Lublinie
w 1957 r. Organizacją tego przedsięwzięcia od podstaw z ramienia lubelskiego Kuratorium Oświaty zajął
się Eugeniusz Świszewski. Pierwszą placówką tego
typu zlokalizowano w Technikum Chemicznym przy
ul. Dubois w Lublinie. W jednej klasie szkolnej pracowało sześciu psychologów na zmiany i kierownik
poradni. Po roku poradnię przeniesiono do pomieszczeń przy ul. Dymitrowa 5. Był to lokal z kilkoma
gabinetami, salą do badań zbiorowych, poczekalnią
i sekretariatem. Pierwszymi pracownikami byli: Władysław Boruch, Marian Niedobit, Janina Ordyńska,
Zofia Plewicka, Kazimierz Przybyłko, Marian Wójcikowski – absolwenci KUL. Władze oświatowe zgodziły się na ich zatrudnienie, mimo powszechnego
utrudniania angażowania absolwentów naszej Uczelni
w oświacie. W 1958 r. nazwę poradni zmieniono na
Okręgowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i rozszerzono jej zakres działania na całe województwo lubelskie. W późniejszym okresie powstały powiatowe

Kazimierz Przybyłko
absolwent psychologii KUL
były pracownik dydaktyczny
Katedry Psychologii
Rozwojowej

Absolwenci KUL pracujący
w poradni psychologicznej
pod kierunkiem Eugeniusza
Świszewskiego (od lewej):
Marian Niedobit, Barbara
Jeziornicka, Marian
Wójcikowski, Iwona Lachowicz
i Władysław Boruch – lata 60.
(fot. Kazimierz Przybyłko)

1 Archiwum UMCS sygn. S-4/432.
2 Polska Rzeczpospolita Ludowa – Ministerstwo Oświaty Nr ZWS – 2305/51/53.
Zaświadczenie – certyfikat.
3 Archiwum Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Lublinie. Wydział
Oświaty Nr II-20c/239/52.
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Eugeniusz Świszewski
(fot. ze zbiorów rodziny
Świszewskich)

4 Archiwum rodzinne.

poradnie, które jej podlegały już jako Wojewódzkiej
Poradni Wychowawczo-Zawodowej, wciąż kierowanej
przez Świszewskiego.
W latach 1962-1964 pełnił on ponadto funkcję
kierownika Poradni Zawodowej dla Młodzieży przy
Zasadniczej Szkole Metalowej nr 2 w Lublinie.
Wszędzie tam, gdzie pracował, był wysoko oceniany zarówno przez władze oświatowe, jak i środowisko
społeczne. Miał bogatą wiedzę, szczególnie z zakresu psychologii, filozofii i socjologii. Bardzo sobie cenił kontakty z profesorami: S. Baleyem, S. Błachowskim, M. Grzegorzewską, J. Pastuszką, S. Szumanem,
T. Tomaszewskim, T. Witwickim, N. i J. Reuttami.
W ich wykładach i konferencjach często uczestniczył
także w latach pracy zawodowej. Nawiązywał często do zagadnień i prac z socjologii A. Kłoskowskiej,
M. Ossowskiej czy F. Znanieckiego.
Politycznie mimo nacisku nie związał się z żadną
partią czy ugrupowaniem politycznym, zachowując
pewien dystans, a mimo to powierzano mu kierowanie wieloma ośrodkami oświatowymi w Lublinie i na
Lubelszczyźnie. Zarówno w pracy, jak i w życiu społecznym potrafił wyrażać swe oceny, chociaż to nie
wszystkim się podobało. Nigdy jednak nie potępiał
ludzi, którzy mieli odmienne poglądy, ale z nimi dyskutował, przedstawiając swój punkt widzenia. Swoich
oponentów nawet usprawiedliwiał tym, że działają
w określonych warunkach i są zdeterminowani zaleceniami odgórnymi, a sami nie umieją się oprzeć określonej ideologii. Potrafił spokojnie uzasadniać swoje
stanowisko. Starał się być szefem w miarę niezależnym i to mu się często udawało. W poradni preferował, prócz oficjalnych metod odgórnych, ministerialnych, również te wypróbowane i oparte na wiedzy
wyniesionej z uniwersytetu i sprawdzonej w praktyce
psychologicznej. Roztropny w działaniu, w niektórych kwestiach, by nie popełnić błędu, konsultował
się z pracownikami poradni, mimo że sam miał dużą
wiedzę i doświadczenie.
Był w zasadzie domatorem, myślicielem, intelektualistą. Jak sam napisał w swoim życiorysie: „był

samotnikiem z wyboru”4. Dlatego późno zawarł związek małżeński z Teresą Sawicką, młodszą od niego
o 24 lata, jego byłą studentką. Z tego małżeństwa urodziła się jedyna córka Ewelina, późniejsza studentka
anglistyki. Był bardzo z nimi związany emocjonalnie,
podobnie jak z matką, którą się do końca jej życia
opiekował.
Choć sam wywodził się z rodziny prawosławnej,
to szanował każdą religię. Lubił też zwiedzać kościoły katolickie i czynił to wszędzie tam, gdzie się
znajdował.
Był zasadniczy i wymagający, ale życzliwy dla pracowników. Darzył ich zaufaniem, jednak sprawdzał
zarówno stosowane przez nich metody badań, jak
i diagnostykę oraz orzeczenia dla władz szkolnych
czy do dalszego leczenia specjalistycznego. Dbał bowiem o poziom świadczonych usług psychologicznych.
Dlatego też chętnie wysyłał psychologów na wszelkie
szkolenia specjalistyczne, ogólnopolskie konferencje
i sympozja naukowe organizowane przez Ministerstwo Oświaty i Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
by pogłębiać wiedzę, szczególnie praktyczną, i poznawać nowsze metody w zakresie diagnozy i terapii.
Po każdym sympozjum psycholog dzielił się nowym
doświadczeniem na zebraniu poradnianym. Poradnię
starał się wyposażyć we wszystkie nowoczesne narzędzia, urządzenia techniczne, aparaturę, pomoce do
badań, testy w zakresie oceny ucznia i jego sprawności intelektualnej, funkcjonalnej i przydatności do zawodu. W pracy był zawsze punktualny, odpowiednio
ubrany i wymagał też od innych, by godnie reprezentowali instytucję. Swoim zachowaniem i postawą dawał przykład. Miało to wpływać na budowanie prestiżu zawodu psychologa w ocenie społecznej.
Wkład E. Świszewskiego w rozwój poradnictwa
psychologicznego w zakresie psychologii stosowanej
był wyjątkowo duży, dlatego należy przypomnieć jego
osobę i rolę, którą odegrał w początkach poradnictwa
psychologicznego na terenie miasta i regionu. Zasłużył
też na wdzięczność i szacunek absolwentów psychologii KUL z lat 50. XX w.

Najnowsze publikacje Katedry Dramatu i Teatru

Wokół jubileuszu setnych urodzin
prof. Ireny Sławińskiej (1913-2004)
W

minionym roku w ramach serii Opracowania
i Teksty Dramatyczne, wydawanej przez Katedr Joanna Michalczuk drę Dramatu i Teatru, ukazały się dwie książki Ireny
Instytut Filologii Polskiej Sławińskiej – Filozofia teatru. Wykłady uniwersyteckie,
przygotowana do druku przez prof. dra hab. Wojciecha Kaczmarka, oraz Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, pod redakcją W. Kaczmarka i Joanny Michalczuk, dokumentująca ogólnopolskie sympozjum naukowe w Nałęczowie w 2012 r. Publikacje
zaplanowane zostały z myślą o uczczeniu jubileuszu
setnych urodzin prof. Ireny Sławińskiej, wybitnego teatrologa, promotorki badań nad dramatem i teatrem
religijnym, założycielki Katedry Dramatu i Teatru

KUL. Jubileuszowy charakter miała również, zorganizowana 14 XI 2014 r. na KUL, ogólnopolska sesja
„Refleksja Ireny Sławińskiej o teatrze – dziś”, podczas
której odbyła się prezentacja obu tomów.
Filozofia teatru zawiera 13 wykładów wygłoszonych przez prof. Sławińską dla młodych naukowców
z UMCS i KUL w 1993 r., spisanych z nagrania magnetofonowego z zachowaniem formy języka mówionego. Cykl inicjują rozważania nad fundamentalnymi
problemami tragedii greckiej, prowokującymi dalszą
refleksję – ku współczesności i pytaniom o sytuację
egzystencjalną człowieka, podejmowanym przez teatr
absurdu. Uczona łączy myśl filozoficzną w dramacie

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI •
i teatrze, w manifestach artystów, z naukowym dyskursem tych zwłaszcza filozofów, dla których ważny był
teatr (m.in. G. Marcel, H.U. von Balthasar, J. Tischner), w podsumowującym wykładzie uzupełnia własną koncepcję antropologii teatru. Zaplecze badawcze
stanowią jej prace, niecytowane jednak, a raczej krytycznie komentowane i uzupełniane – co podkreśla
we Wstępie prof. Kaczmarek. Mimo upływu lat wykłady te nie tracą na aktualności. Idea szerokiego otwarcia na metodologiczny potencjał i konteksty badawcze
pozostaje bliska priorytetom współczesnej humanistyki – jak pisze w Posłowiu prof. Ryszard Strzelecki.
Tytuł drugiej publikacji nawiązuje do jednego
z ostatnich artykułów prof. Ireny Sławińskiej o dramacie i teatrze religijnym, w którym analizując różne
propozycje badawcze, definiuje ona poprzez wyróżniki
i paradygmaty religijną twórczość sceniczną we współczesnej kulturze chrześcijańskiej – europejskiej i amerykańskiej. Tekst ten stał się inspiracją do dyskusji wokół kwestii ogólnoteoretycznych i interpretacyjnych

marzec–kwiecień 2015
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oraz nurtów współczesnej myśli naukowej podczas
nałęczowskiego sympozjum. Księga pokonferencyjna
przynosi interdyscyplinarność ujęć, twórczą konfrontację różnych stanowisk badawczych, wielość perspektyw (literaturoznawcza, teatrologiczna, filozoficzna,
antropologiczna, teologiczna), metod opisu i szerokie
spektrum zjawisk. Odsłania obraz współczesnej refleksji nad fenomenem religijności w dramacie i teatrze. Jest także ważnym głosem w dyskusji nad kierunkiem rozwoju twórczości scenicznej dzisiaj, a zarazem zaproszeniem do rozważań nad różnymi formami
odbioru i sposobami funkcjonowania tekstu biblijnego w utworach dramatycznych i realizacjach teatralnych oraz nad zmieniającym się rozumieniem sacrum,
ulegającego deformacjom, przechodzącego do obszaru prywatności i subiektywnych wyborów. Zaproszenie to jest skierowane do szerokiego grona odbiorców
zainteresowanych problemami współczesnej kultury
duchowej.

Z serii Studia nad Wartościami. Perspektywa
Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Podmiotowość – agency – struktury
W
toruńskim Wydawnictwie Adam Marszałek
ukazała się publikacja Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures autorstwa ks.
dra hab. Jana Szymczyka, prof. KUL, kierownika Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.
Ks. Szymczyk zauważa w prezentowanej publikacji,
że we współczesnym życiu społecznym oraz dyskursie
naukowym widoczne jest redukcjonistyczne podejście
do wyjaśnienia zjawisk społecznych. Zwykle badacze
patrzą na nie jedynie z określonej perspektywy poznawczej. Z jednej strony akcentowane są kategorie
uniwersalistyczne o wysokim stopniu ogólności, z drugiej zaś – kategorie partykularne (fragmentaryczne),
odnoszące się do konkretnej rzeczywistości społecznej.
Lekceważy się podstawowe założenie, iż w każdym
zjawisku indywidualnym zawarte są kategorie społeczne i na odwrót: w kategoriach społecznych – zjawiska
indywidualne. „W konsekwencji – konstatuje – fragmentacja dominuje nad współkompozycją czy poliperspektywicznością” (s. 5).
Autor stawia sobie za cel przedstawienie możliwości przełamywania owego fragmentarycznego sposobu
wyjaśniania zjawisk społecznych. Pisze: „Chodzi nam
zatem, by w interakcjach społecznych, budowanych
i rozwijanych na fundamencie ludzkiej świadomości,
aksjologii i nurtów ideowych, szukać kategorii «dialogujących» między indywidualizmem a holizmem (całościami społecznymi); by w aktywności społecznej
dostrzegać współdeterminanty wywodzące się ze sfery
prywatnej i publicznej; by w sfragmentaryzowanym
świecie nauki widzieć – na przykładzie socjologii ciała, sportu i turystyki – fenomen współkompozycji czy
interdyscyplinarnej kooperacji” (tamże).

W swojej pracy ks. prof. Szymczyk prezentuje podejście badawcze oparte na zasadzie komplementarności, polegające na uwzględnieniu w analizie naukowej różnorodności orientacji badawczych. Rozpatruje
on omawiane zagadnienia, konfrontując ze sobą wzajemnie dopełniające się analizy dokonywane na pozio- ks. Marek Pabich
mie większych lub mniejszych struktur społecznych, Instytut Socjologii
zarówno z tzw. odgórnej perspektywy, jak również
z pozycji jednostek pełniących rozmaite role społeczne. W takim ujęciu pojawia się możliwość zaistnienia
płaszczyzny konfrontacji różnych elementów badanych stanowisk, co pozwala poszukiwać przyczyn pojawiających się rozbieżności oraz zauważyć wyłaniające się rozwiązania zaistniałych kontrowersji. Takie
podejście sprawia, że głównym przedmiotem dociekań socjologii staje się nie tyle samo doświadczenie
poszczególnych jednostek ani też jakakolwiek „całość
społeczna”, ale uporządkowane czasowo i przestrzennie społeczne interakcje, praktyki i aktualizacje.
Pierwszy z trzech rozdziałów książki poświęcony
jest fundamentom interakcji społecznych i wspólnotowości (zagadnienia: kategoria „współczynnika humanistycznego”, typy świadomości i jej rola w życiu społeczno-politycznym, socjologiczne rozumienie wartości i interesów, podstawowe zasady republikańskiej
koncepcji wspólnoty politycznej). W rozdziale drugim
autor omawia współdeterminanty aktywności społecznej umiejscowione na styku sfery prywatnej i publicznej (nowe ruchy społeczne, relacjonistyczna koncepcja
władzy, układy patronacko-klienckie, funkcjonowanie
mediów w systemie demokratycznym). Rozdział trzeci dotyczy relacji między ciałem człowieka a formami
aktywności fizycznej (zagadnienia: podstawowe elementy socjologii ciała oraz jej powiązania z socjologią
sportu i turystyki).

49

50

Z rekomendacji wydawcy

Publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej
– aspekty etyczne i prawne
red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon
ISBN 978-83-7702-980-0, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 234

Wydawnictwo KUL
ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
wydawnictwo.kul.pl

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, tak obszernym, interdyscyplinarnym opracowaniem problemu sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej. Obejmuje analizy wybitnych przedstawicieli
nauk filozoficznych, prawnych i medycznych [...]. W pracy prezentowane
są różne punkty widzenia, uwzględniające odmienność perspektyw badawczych, tradycji religijno-filozoficznych, jak i poglądów doktrynalno-ustrojowych [...]. Rozważania zawarte w części pierwszej obejmują m.in. analizę
kategorii sumienia w etyce, prezentację stanowiska Kościoła katolickiego
wobec wzbudzających obiekcje moralne procedur medycznych, a także
omówienie relacji między dotyczącymi tych kwestii przepisami wewnętrznymi niektórych związków wyznaniowych a prawem państwowym. Część
druga zawiera refleksję nad prawem do sprzeciwu sumienia w medycynie
z perspektywy praw człowieka [...], przepisów Konstytucji RP i umów międzynarodowych. Obejmuje też rozważania dotyczące reżimu prawnego dotyczącego wybranych procedur medycznych. Teksty zgrupowane w części
trzeciej dotyczą zakresu wolności sumienia w praktyce lekarskiej, jak i w
wykonywaniu innych zawodów medycznych [...]. Monografia wpisuje się
w aktualną dyskusję społeczną i naukową dotyczącą klauzuli sumienia w
medycynie, a autorzy poszczególnych opracowań formułują wiele godnych
uwagi postulatów, które mogą się przyczynić do wypracowania właściwych zasad postępowania w tym zakresie. (Z Noty wydawniczej red. Jakuba
Pawlikowskiego)

Beata Duma
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Remigiusz Moszyński

Dziennik 1939-1945. Wojna i okupacja w
Lublinie w oczach dorosłych i dzieci
opracował i wstępem opatrzył ks. Edward Walewander
ISBN 978-83-7306-675-5, Lublin: TN KUL 2014, ss. 616, Źródła i Monografie 408

Towarzystwo Naukowe KUL.
ul. Chopina 29/11
20-023 Lublin, tn.kul.pl

Prezentowana książka stanie się z pewnością wydarzeniem w dziedzinie
lubelskiej memuarystyki, a zwłaszcza w historiografii Lublina czasu wojny i okupacji. Dziennik jest bowiem cennym źródłem do poznania dziejów
miasta w czasie okupacji niemieckiej. Wprawdzie na stronie tytułowej figuruje Remigiusz Moszyński, Dziennik ma jednak kilkoro autorów. Obok
Moszyńskiego, ojca rodziny, prawnika, znającego doskonale środowisko
lubelskiej inteligencji, mieszkającego w Lublinie przez całą okupację, jest
to czwórka jego dzieci w wieku szkolnym. Rodzina przejawiała niezwykłą
wrażliwość na sprawy narodowe, religijne i społeczne, co znajdowało wyraz w obserwacji otoczenia i potrzebie uwiecznienia doznawanych przeżyć.
Przez całą wojnę, od 1 IX 1939 do 10 IX 1945 r., dzień w dzień, rodzice
i dzieci zapisywali obraz okupacyjnej codzienności. Największa wartość
Dziennika polega właśnie na ukazaniu okupacyjnego dnia powszedniego.
Lektura wspomnień daje odpowiedź na podstawowe pytanie: jak typowa
polska rodzina inteligencka podczas okupacji dbała o wychowywanie swych
dzieci i jak przygotowywała je do właściwego postępowania nie tylko w
warunkach wojny, ale i po jej zakończeniu? Książka może stać się ważnym
przyczynkiem do poznania i zrozumienia podstawowej funkcji formacyjnej
rodziny, a także do zgłębiania problemów całej ludzkiej egzystencji i misji
człowieka w sytuacjach ekstremalnych.
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