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Zamieszczamy w nim informacje z życia Uczelni, dzielimy się nowymi 

pomysłami, piszemy o tych, którzy odeszli do Pana. Tegoroczny kwiecień 

zapisał się w pamięci Polaków w sposób zupełnie szczególny: w katastrofie 

lotniczej pod Smoleńskiem zginęły najważniejsze osoby w Państwie. Pozostali 

osieroceni bliscy i to oni przede wszystkim mają prawo do żałoby i pamięci. 

Społeczność uniwersytecka również współodczuwa żal – wśród ofiar byli 

ludzie osobiście nam znani: Goście Uniwersytetu, Absolwenci, pracownicy 

Kancelarii Prezydenta RP. Ich wszystkich oraz ich rodziny obejmujemy 

pamięcią w modlitwie.

W numerze piszemy o nowych kierunkach studiów proponowanych przez 

Uczelnię. Dosyć obszernie omawiamy pomysł Wydziału Teologii dotyczący 

mediteranistyki oraz dwie nowe inicjatywy Wydziału Filozofii: retorykę 

stosowaną i przyrodoznawstwo. 

Zapraszam do lektury.

Beata Górka – redaktor naczelny
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Być może przed milionami lat jed-
nym z pierwszych uniesień intelek-

tualnych naszych przodków był zachwyt 
nad pięknie rozgwieżdżonym niebo-
skłonem. Nie jest również wykluczone, 
że jednym z pierwszych pytań, które za-
dawali sobie już samoświadomi przed-
stawiciele hominidów było w gruncie 
rzeczy pytanie bardzo proste i, wydawać 
by się mogło, oczywiste: skąd się wzią-
łem? A dzisiaj?

W ogromnych akceleratorach potra- 
fimy rozbijać atomy, ale nie wiemy 
jaka jest „najmniejsza jednostka ma-
terii” i czym była tzw. Początkowa 
Osobliwość.
Wiemy, na czym polega krzywizna  
czasoprzestrzeni i jaki jest najbardziej 
prawdopodobny wiek Wszechświata, 
ale wciąż nurtuje nas pytanie, dla-
czego spośród nieskończenie wie-
lu możliwych scenariuszy rozwoju 
Wszechświata „zrealizował się” tylko 
ten jeden – ten, który umożliwił m.in. 
rozwój naszego gatunku.
W miarę dobrze znamy zasady ewo- 
lucji biologicznej i wiemy, jakie są 
prawidła filogenezy, ale wciąż nur-
tują nas pytania o początek życia, czy 
możliwe jest istnienie innych form 
życia, niż te, które „pospolicie” wy-
stępują na Ziemi, czy życie powstało 
przypadkowo, czy jest ono wynikiem 
koniecznych i nadzwyczajnych zbie-
gów okoliczności oraz o to, jaka jest 
granica między bytami ożywionymi 
i nieożywionymi? W ujęciu klasycz-
nym przecież nie-żywe różni się ja-
kościowo od tego, co żywe.
Znamy zasady dziedziczenia, zse- 
kwencjonowaliśmy genom człowie-
ka i wielu innych organizmów, ale 
wciąż nie znamy odpowiedzi na py-
tanie o najmniejszą jednostkę życia, 
czyli, jak małe może być TO COŚ, 
żeby było (jeszcze lub już) żywe.
Wiemy, jak funkcjonuje synapsa i ja- 
kie długości fal elektromagnetycz-
nych ma promieniowanie w tęczy, 
ale wciąż nie wiemy jak widzi nasz 

mózg i jaka jest relacja między my-
ślą i językiem.

Trudne pytania? To może łatwiej: 
spróbujmy jednoznacznie wskazać, czym 
różnimy się od innych przedstawicieli 
świata zwierząt. Genetyka? Metabolizm? 
Przewodnictwo nerwowe? Nie. A może 
zmysł moralny, czyli sumienie? Jeśli tak, 
to oczywiście rodzi się pytanie, jaka jest 
geneza naszej moralności.

Okazuje się, że mimo upływu lat, 
znakomitego rozwoju cywilizacji i świet-
nej kondycji nauki nowożytnej pytania 
o genezę Wszechświata, życia, człowie-
ka, moralności i naszego poznania wciąż 
nie doczekały się pełnej odpowiedzi 
i wciąż są aktualne. Próbą odpowiedzi 
na wspomniane wyżej intelektualne wy-
zwania współczesności i, jak się wydaje, 
interesującą propozycją kształcenia sys-
temowego i interdyscyplinarnego mo-
że być nowy i unikatowy w skali Polski 
dwustopniowy kierunek studiów opra-
cowany w Instytucie Filozofii Przyrody 
i Nauk Przyrodniczych KUL – przyro-
doznawstwo i filozofia przyrody.

Studia skierowane są do osób zainte-
resowanych biologią, fizyką, chemią, ma-
tematyką, geografią i ceniących proble-

matykę filozoficzną oraz filozofów i hu-
manistów interesujących się problema-
tyką przyrodniczą. Przyrodoznawstwo 
i filozofia przyrody wychodzi naprzeciw 
konieczności systematycznego śledzenia 
osiągnięć nauki i podejmowania proble-
mów, które daleko wykraczają poza wła-
ściwą jej dziedzinę. Problematyka podej-
mowana podczas studiów obejmuje mię-
dzy innymi zagadnienia:

powstania, struktury i ewolucji  
Wszechświata,
genezy i ewolucji życia, 
powstania gatunku  Homo sapiens,
natury i mechanizmów percepcji. 

Oprócz treści czysto przyrodni-
czych zwracamy również uwagę na na-
turę poznania naukowego, jego metody, 
cele i zakres. Dlatego dużo uwagi po-
święcamy filozofii nauk przyrodniczych, 
w szczególności filozofii fizyki, filozofii 
biologii i filozofii kosmologii, aksjologii 
nauki, a także kwestiom bioetycznym. 
Przyrodoznawstwo i filozofia przyro-
dy to szansa zaprojektowania, zgodnie 
z zainteresowaniami naukami o życiu 
lub o Ziemi i Wszechświecie, aksjolo-
gią nauki lub bioetyką, własnego pro-
gramu studiów. Mogą to być studia bar-
dziej przyrodnicze lub bardziej filozo-
ficzne, czemu sprzyja bogata oferta za-
jęć do wyboru.

Interdyscyplinarny charakter studiów 
wyznaczony jest przez integrację wie-
dzy przyrodniczej i wiedzy filozoficznej 
w spójny program nie-szufladkowego po-
rządkowania wiedzy naukowej. Takiemu 
ujęciu sprzyja ponadpięćdziesięcioletnia 
tradycja uprawiania filozofii przyrody 

Nowe kierunki studiów
Przyrodoznawstwo 
i filozofia przyrody
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na KUL oraz znakomicie przygotowana 
i interdyscyplinarnie wykształcona kadra 
wykładowców składająca się z biologów, 
fizyków, chemików i filozofów, którzy 
od wielu lat pracują na gorącym styku na-
uk przyrodniczych i filozoficznych.

Przyrodoznawstwo i filozofia przy-
rody jest realizacją naszych przygód i fa-
scynacji naukowych, a pasjonuje nas naj-
nowsza wiedza z zakresu:

biofilozofii – filozofii przyrody oży- 
wionej: astrobiologia i biosystemoge-
neza, biologia molekularna i ontoge-
neza, biologiczne podstawy procesów 
poznawczych, mechanizmy oddziały-
wania czynników środowiskowych na 
układy żywe;
kosmofilozofii – filozofii przyrody  
nieożywionej: mikroświat i struktura 
materii oraz makroświat i współcze-
sna kosmologia;
oraz uwikłanie tej wiedzy w kontek- 
sty światopoglądowe i religijne.

Zorientowanie filozofii na ścisły kon-
takt z naukami przyrodniczymi jest do-
skonałą okazją do podejmowania pro-
blemów filozoficznych, ujawniających 
się nie tylko w podstawach tych nauk, 
lecz także w związku z ich wynikami 
oraz zastosowaniami praktycznymi.

Ukończenie przyrodoznawstwa i fi-
lozofii przyrody daje pełne wykształ-
cenie z zakresu dziejów myśli filozo-
ficznej i stanu współczesnych dysku-
sji filozoficznych, jak również – w za-
leżności od specjalności – pogłębioną 
orientację w problematyce dotyczącej: 
powstania Wszechświata, życia i czło-
wieka, ich przemian w czasie oraz prze-
strzeni, a także struktury i powiązań za-
chodzących pomiędzy naukami przy-

rodniczymi, technologią oraz stanem 
środowiska. Świadomość trudności wy-
nikających właśnie z konieczności inte-
gracji i równoczesnego omawiania tre-
ści programowych z fizyki np. w odnie-
sieniu do biologii i/lub filozofii pozwala 
nam przypuszczać, że ostatecznie lepsze 
efekty daje wykształcenie interdyscypli-
narne. Jak pokazuje praktyka, zapozna-
wanie się z podstawową wiedzą filozo-
ficzną i kształtowanie się postaw wo-
bec istotnych zagadnień filozoficznych 
i naukowych przebiega w sposób bar-

dziej naturalny i mniej konfliktowy, gdy 
nauki przyrodnicze i filozofia są studio-
wane równolegle, we wzajemnych od-
niesieniach, niż gdyby były to studia od 
siebie niezależne. Stanowią one bowiem 
komplementarne typy wiedzy i jako ta-
kie bardzo często przyczyniają się do 
głębszego zrozumienia badanych pro-
blemów. Ponadto, z punktu widzenia 
przyjętej koncepcji przyrodoznawstwa 
i filozofii, niektóre przedmioty zarówno 
filozoficzne, jak i przyrodnicze okazują 
się mniej istotne.

W ramach studiów pierwsze-
go stopnia (studia licencjackie) prze-
widujemy realizację dwóch specjalno-
ści: nauki o życiu oraz nauki o Ziemi 
i Wszechświecie, które na poziomie 
studiów II stopnia (studia magisterskie) 
będą kontynuowane jako specjalności: 
filozofia przyrody ożywionej i filozo-
fia przyrody nieożywionej. Studenci 
przyrodoznawstwa i filozofii przyrody 
w trakcie trwania studiów mogą uzyskać 
kwalifikacje do nauczania przedmiotów 
przyroda i/lub filozofia oraz zbliżo-
nych ścieżek międzyprzedmiotowych 
w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych, co na-
biera szczególnego znaczenie w kontek-
ście wdrażanego obecnie programu edu-
kacji, postulującego kształcenie zinte-
growane i interdyscyplinarne.

Dodatkowe informacje: 
www.kul.pl/przyrodoznawstwo

Andrzej Zykubek
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Co to jest mediteranistyka?
Mediteranistyka (ang. Mediterranean 

Studies) to wiedza o Śródziemnomorzu, 
jego kulturach i religiach, krajach i na-
rodach, dziejach i współczesności oraz 
znaczeniu, osiągnięciach i problemach. 
Jest dynamicznie rozwijającą się inter-
dyscyplinarną gałęzią wiedzy; w ska-
li światowej jej krzewieniem zajmuje 
się Mediterranean Studies Association 
z siedzibą w USA, które organizu-
je coroczne kongresy, wydaje periodyk 
i wspiera wymianę naukową, także do-
tyczącą studentów.

To również unikatowy, opracowany 
na KUL i zatwierdzony przez ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego (28 stycz-
nia 2010 r.), kierunek studiów. Od przy-
szłego roku akademickiego planowane 
są studia stacjonarne I stopnia, w przy-
szłości utworzone zostaną również stu-
dia II stopnia. Zajęcia prowadzić będą 
naukowcy pracujący na KUL, specjaliści 
z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin 
naukowych: historii, historii sztuki, kul-
turoznawstwa, filozofii, teologii, religio-
znawstwa, politologii i ekonomii.

Program studiów
Program 3-letnich studiów licencjac-

kich obejmuje następujące przedmioty:
I rok studiów: geografia, historia i hi-

storia sztuki Śródziemnomorza, histo-
ria filozofii z elementami filozofii ży-
dowskiej i arabskiej, zarys kulturoznaw-
stwa, religiologia, chrystologia, logika 
praktyczna;

II rok studiów: historia i kultura sta-
rożytnego Bliskiego Wschodu oraz sta-
rożytnej Grecji i Rzymu, prawo moralne 
w kulturach i religiach Śródziemnomorza, 
etnologia i religie Bliskiego Wschodu, 
historia i natura judaizmu, islam w kra-
jach Śródziemnomorza, współczesne 
spotkania międzyreligijne, dzieje i spe-
cyfika Europy w nauczaniu Jana Pawła 
II;

III rok studiów: teologiczne podstawy 
dialogu międzyreligijnego, współczesne 
ruchy muzułmańskie, ekumenizm w kra-
jach Śródziemnomorza, teologia pokoju, 
psychologia dialogu i mediacji, problemy 
polityczne w krajach Śródziemnomorza, 
współpraca gospodarcza Polski z kraja-
mi Śródziemnomorza, Polacy i polonica 
w krajach Śródziemnomorza, podstawy 
organizacji turystyki pielgrzymkowej.

Na I i II roku studenci będą uczyć 
się dwóch języków obcych, do wyboru: 
współczesny hebrajski, arabski, hiszpań-
ski lub włoski.

Formy zajęć
Zajęcia prowadzone będą w formie 

wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów 
oraz profilowanych proseminariów i se-
minariów licencjackich (profile: histo-
ria, historia sztuki, teologia). Ponadto 
studenci mediteranistyki będą mogli 
uczestniczyć w kongresach naukowych, 
konferencjach, sympozjach i wykładach 
otwartych na KUL. Będą się także mo-
gli włączyć w działalności wielu orga-
nizacji studenckich takich, jak koła na-
ukowe, duszpasterstwo akademickie, 
sekcje sportowe czy samorząd studenc-
ki. Do ich dyspozycji pozostają zbiory 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz 
łatwy dostęp do Internetu.

Profil absolwenta
Absolwent mediteranistyki zdobę-

dzie wiedzę o narodach, krajach, reli-
giach i kulturach Śródziemnomorza 
zarówno w perspektywie historycz-
nej, jak i współczesnej. Pozna specyfi-
kę Śródziemnomorza, jego dziedzictwo, 
mentalność, ,,ducha”. Posiądzie wie-
dzę szczegółową w zakresie problema-

tyki wybranego seminarium licencjac-
kiego i pracy licencjackiej, wspartą do-
świadczeniem zdobytym w czasie prak-
tyk studenckich. Opanuje język obcy na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zdobędzie dyplom licencjacki i ty-
tuł zawodowy licencjata oraz możli-
wość kontynuowania nauki na planowa-
nych studiach II stopnia (magisterskich) 
z mediteranistyki.

Co po studiach?
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętno-

ściom absolwenci mediteranistyki bę-
dą mogli znaleźć zatrudnienie w insty-
tucjach prowadzących kontakty między-
narodowe, międzykulturowe i międzyre-
ligijne, takich jak muzea, centra kultury, 
biura podróży i biura pielgrzymkowe, 
biura handlowe i firmy współpracujące 
z krajami Śródziemnomorza, organiza-
cje europejskie i międzynarodowe.

opr. ks. Krzysztof Kaucha 

Dodatkowe informacje o kierunku:

Wydział Teologii KUL 

Collegium Jana Pawła II pok. 839, 841

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. +48 81 445 38 34, 37

e-mail: wt@kul.pl

www.kul.pl/mediteranistyka

Mediteranistyka
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Kultura humanistyczna nie zajmu-
je w naszych czasach właściwego 

miejsca i nie otrzymuje należnego jej 
szacunku, wynikającego z roli, jaką od-
grywa w rozwoju człowieka. Rozwój 
nauk technicznych oraz poszukiwanie 
na ich bazie wymiernego (ilościowego) 
traktowania wszelkich nauk stawia hu-
manistykę na rozdrożu. W tej sytuacji 
konieczne staje się odkrywanie na no-
wo dyscyplin, które stanowiły podstawy 
realnego kształtowania się humanistyki 
w wymiarze zarówno teoretycznym jak 
i praktycznym. Taką dyscypliną od po-
czątku formowania się kultury Zachodu 
była retoryka. Powstaje więc pytanie czy 
ta wszechobecna i ważna niegdyś dys-
cyplina, stanowiąca źródło i ukorono-
wanie wykształcenia humanistycznego, 
ucząca krytycznej analizy i twórczego 
myślenia powinna na zawsze stracić au-
tonomię, rozwijać się marginalnie we-
wnątrz innych dyscyplin, i pozostać je-
dynie na obrzeżach kształcenia wyższe-
go w Polsce?

Na pewno nie. I to z racji zarów-
no przedmiotowych, jak i tradycji hi-
storycznych, a także rosnących zapo-
trzebowań i braków ze strony kultury 
współczesnej. Niesiona przez retorykę 
kulturotwórcza rola słowa mówionego 
i pisanego potrzebna jest polskiej hu-
manistyce szczególnie dzisiaj, w dobie 
ogromnego upadku i nadużywania ję-
zyka. Nieumiejętność nazwania, bliż-
szego określenia, rozpoznania i trafnego 
komunikowania ludzkich myśli i prze-
żyć, żenujące braki w zakresie kultury 
logicznej niosą postępujące zagrożenie 
duchowego barbarzyństwa człowieka, 
polegające na wyobcowaniu, a następ-

nie negowaniu dziedzictwa związane-
go z kulturą słowa. Retoryka wchodzi 
w skład kulturowego dziedzictwa cywi-
lizacji Zachodu. Kultura grecko-rzym-
ska i chrześcijaństwo w pełni docenia-
ły znaczenie poprawnego, przekonują-
cego i pięknego posługiwania się sło-
wem mówionym i pisanym w kwestiach 
prawdopodobnych, zawieszonych w sfe-
rze komunikacji społecznej, stosownie 
do tematu, adresata i okoliczności. Stąd 
retoryka należała kiedyś, obok logiki 
i gramatyki, do trivium (drogi trzech) – 
otwierała i torowała w ramach sztuk wy-
zwolonych (artes liberales) drogę do me-
todycznie odkrywanej wiedzy w ramach 
relacji do świata i drugiego człowieka.

Retoryka w wymiarze praktycznym 
stanowi najbardziej podstawowe narzę-
dzie służące rozszerzaniu kultury słowa. 
Wielu badaczy zwraca uwagę na twór-
cze dla funkcjonowania społeczeństw 
konsekwencje stałej naukowej obecno-
ści retoryki w systemie dydaktycznym. 
Podkreślają oni, że pojawienie się oraz 
trwała obecność retoryki jako przedmio-
tu studiów akademickich stanowi jed-
ną z wiodących i znamiennych cech za-
chodniej cywilizacji. 

Dlatego bardzo dobrze się stało, iż na 
Wydziale Filozofii KUL pojawił się nie 
tylko pomysł, ale i uwieńczony powo-
dzeniem wysiłek, aby retorykę na nowo 
przywrócić do systemu polskiego szkol-
nictwa wyższego. Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na wnio-
sek KUL wpisało retorykę stosowaną 
w trybie kierunku unikatowego do spi-
su nazw kierunków studiów, co tym sa-
mym otworzyło możliwość nauczania jej 
w systemie studiów licencjackich uczel-
niom w całej Polsce. Wydział Filozofii 
KUL opracował standardy nauczania 
dla tego kierunku, obejmujące zarówno 
treści unikatowe, związane ściśle z re-
toryką, jak i stanowiące podstawę ogól-
nokulturowego wykształcenia (z zakre-
su filozofii, etyki czy kultury antycznej). 
Jednocześnie rozpoczął się proces rekru-
tacyjny na I rok studiów licencjackich na 
kierunku retoryka stosowana na rok aka-
demicki 2010/11.

Tak potrzebna współczesnej kulturze 
jako kierunek akademicki retoryka po-
siada, dzięki długiej historii formowa-
nia się własnego systemu, zarówno wy-
pracowane treści, jak i metodologię, od-
powiednie zaplecze systemowe oraz in-
terdyscyplinarną tradycję naukową. Tak 
ukształtowane zaplecze pozwoli z jednej 
strony na odkrycie na nowo znaczenia 

uniwersalnych podstaw humanistyczne-
go wykształcenia, z drugiej na wykorzy-
stanie systemu retoryki do najbardziej 
nowoczesnych badań nad perswazją. 
Wiodące współcześnie obszary kultury 
opierają się na nowoczesnych formach 
komunikacji językowej. Społeczeństwo 
funkcjonuje aktualnie w obszarze per-
swazji słowno-wizualnej. Dowodem te-
go jest fakt powstawania różnych form 
zaplecza funkcjonalnego komunikacji 
w postaci rozwijających się żywiołowo 
instytucji związanych z kompetencjami 
językowymi. Wszelkie formy perswazji 
wyrastają ze sztuki retoryki, celem bo-
wiem ściśle wiążącym się z retoryką jest, 
w myśl definicji Arystotelesa, odnalezie-
nie tego wszystkiego, co w odniesieniu 
do każdego przedmiotu, problemu, spra-
wy czy mowy może być przekonujące. 

Kierunek retoryka stosowana poka-
zuje główne dziedziny zastosowań re-
toryki na tle różnych obszarów kultury, 
w tym szczególnie polityki, gospodar-
ki, prawa, a także religii, wychowania, 
sztuki – funkcjonujących za pośrednic-
twem różnorodnych przekazów medial-
nych i reklamowych. Opracowany ramo-
wy program studiów i standard kształ-
cenia obejmuje między innymi unika-
towe treści w zakresie: historii retoryki, 
współczesnych teorii retoryki, filozoficz-
nych podstaw retoryki, mnemotechni-
ki, kompozycji i stylistyki wypowiedzi 
ustnych i pisemnych, operowania gło-
sem, retorycznej komunikacji emocjo-
nalnej, argumentacji retorycznej, topi-
ki, pozawerbalnych elementów akcji 
oratorskiej, dydaktyki retoryki, retoryki 
w mediach, retoryki dyskursu publicz-
nego, metod perswazyjnych w retoryce, 
sztuki dyskusji, sztuki negocjacji i me-
diacji, warsztatów z wystąpień publicz-
no-oratorskich, warsztatów z wypowie-
dzi pisemnych, warsztatów korygujących 
błędy wymowy.

Retoryka nie straciła nic ze swej aktu-
alności, bowiem stracić nie mogła z racji 
właściwych jej uniwersalnych uwarun-
kowań przedmiotowych, a bez wątpie-
nia „człowiek współczesny, tak jak on-
giś Grecy, odczuwa naturalną potrzebę 
wyrażania myśli i uczuć w sposób ce-
lowy, funkcjonalny, metodycznie spraw-
ny” oraz piękny i stosowny. Potrzeba ta 
nie tylko nie zmniejszyła się, lecz stale 
rośnie w związku z rozwojem mediów 
i rolą sztuki metodycznego przekony-
wania w funkcjonowaniu współczesnego 
życia społecznego.

Paweł Gondek

Retoryka stosowana
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8 grudnia 2009 r. w Bibliotece 
Głównej KUL odbyła się doniosła 
uroczystość wręczenia Medalu za 
Zasługi dla KUL starszemu kustoszowi 
Franciszkowi Chwalewskiemu, 
długoletniemu pracownikowi 
biblioteki. 

Z tą instytucją był związany już od 
czasu studiów, gdy pracował jako 

stypendysta, a następnie jako pracownik 
etatowy przez całą swoją aktywność za-
wodową. Przyznanie tego wyróżnienia 
jest wyrazem wdzięczności za nienagan-
ną, aktywną pracę i działalność społecz-
ną Laureata.

Uroczystość miała miejsce w no-
wej czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL i zgromadziła wiele znaczących 
osób, członków Senatu KUL, kolegów 
bibliotekarzy i przyjaciół Laureata, ludzi 
nauki i kultury, dziennikarzy i twórców, 
którzy niejednokrotnie korzystali z Jego 
doświadczeń, pomocy, porad w zawiłych 
i trudnych czasem sprawach bibliotecz-
nych czy bibliograficznych.

Ks. dr Tadeusz Stolz – dyrektor bi-
blioteki – wygłosił stosowną lauda-
cję przedstawiając obszernie sylwetkę 
i działalność Franciszka Chwalewskiego, 
podkreślając jego cechy osobowe: pra-
cowitość, dociekliwość, niezawodność, 
a przede wszystkim prawość charakteru. 
Podkreślał też jego zasługi organizator-
skie, które w znaczącym stopniu przy-
czyniły się do poszerzenia bazy lokalo-
wej Biblioteki KUL.

Franciszek Chwalewski urodził się 
w 1932 roku w Łomazach na Podlasiu. 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
ukończył w Białej Podlaskiej. Studia wyż-
sze w zakresie historii odbył na Wydziale 
Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w latach 
1951-1956. Pracę magisterską nt.: Karol 
Krysińki i jego udział w powstaniu stycz-
niowym, przygotował pod kierunkiem 
prof. Aleksandra Kossowskiego. Po 
ukończeniu studiów teoretycznie mógł 
podjąć pracę w archiwum lub w szko-
le. On jednak wybrał jako swoje miejsce 
pracy bibliotekę uniwersytecką. Miał tu 
możliwość poznawania wielu dyscyplin 
i kierunków wiedzy. Tu pomagał innym, 
tu czuł się dobrze, tu czuł się człowie-
kiem spełnionym. 

W kolejnym punkcie programu wrę-
czenia Medalu za Zasługi dla KUL za-
brał głos sam Laureat. W swym wystą-
pieniu złożył serdeczne podziękowa-
nia Senatowi KUL, na ręce Rektora ks. 
prof. Stanisława Wilka, za przyznanie 
tego zaszczytnego wyróżnienia – choć, 

jak stwierdził, „czuję się non sum dignus 
tego zaszczytu. Przyjmuję to wyróżnie-
nie od Władz Uniwersytetu nie tylko 
dla mnie osobiście, lecz także dla osób, 
które pracują z książką w bibliotece, jak 
również tych, które tu pracowały i są na 
emeryturze.”

Następnie z wdzięcznością podkreślił, 
że jest wielkim dłużnikiem Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego: „Tu mogłem 
zdobyć wykształcenie w czasie, kiedy ze 
względu na pochodzenie i postawę świa-
topoglądowo-religijną było to wyraźnie 
utrudnione na innych uczelniach. Tu 
spotkałem wielu mądrych i szlachetnych 
ludzi na mojej drodze życia, którym du-
żo zawdzięczam. Zawód bibliotekar-
ski traktowałem jako służbę, wykonując 
powierzone mi obowiązki. Jeżeli uczy-
niłem coś pożytecznego dla Biblioteki 
i Uczelni, jest to tylko spłata części duże-
go długu wdzięczności dla Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.”

W dalszej części swojego przemó-
wienia w sposób bardzo emocjonalny 
przedstawił swoją drogę życia – rodzinę 
i 49 lat pracy w bibliotece. Przypomniał 
sylwetki ludzi tam pracujących, w tym 
dyrektorów biblioteki – o. Romualda 
Gustawa, Andrzeja Paluchowskiego 
i ks. Tadeusza Stolza. Część wystąpie-
nia, z powodu zbytniego wzruszenia 
Laureata, odczytała Jego córka Marta. 

Następnie Rektor KUL ks. prof. 
Stanisław Wilk uroczyście wręczył 
Jubilatowi Medal za Zasługi dla KUL. 
W swym przemówieniu podkreślił, że 
to wyróżnienie jest wyrazem wdzięcz-
ności, za pełną oddania, ofiarną dzia-
łalność na rzecz rozwoju Biblioteki 
Uniwersyteckiej, za wieloletnią rzetel-
ną pracę bibliotekarską. Za troskę o sta-
łe powiększanie i jakość zbiorów biblio-
tecznych, za wysiłek włożony w adapta-
cję budynku Biblioteki Głównej oraz 
czytelne świadectwo wierności i odda-

nia uniwersytetowi. Podkreślił też wyjąt-
kowe i niepowtarzalne relacje osobowe 
i społeczne Jubilata. Choć mówi się cza-
sem, że nie ma ludzi niezastąpionych, to 
jednak pewnych cech, określonego spo-
sobu bycia – zastąpić się nie da.

W czasie uroczystości wystąpił du-
et instrumentalny: Dawtian Martiros 
(Armenia) – skrzypce i Karolina 
Hordyjewicz – fortepian, który wyko-
nał w antrakcie utwory okolicznościo-
we Henryka Wieniawskiego, Edwarda 
Bagdasarjana oraz Edwarda Pałłasza.

Na zakończenie dyrektor biblioteki 
zaprosił uczestników tej podniosłej i mi-
łej uroczystości na lampkę wina. To spo-
tkanie kuluarowe sprzyjało dalszym roz-
mowom koleżeńskim z Laureatem i by-
ło okazją do złożenia indywidualnych 
życzeń. 

Na koniec pragnę podzielić się swo-
ją refleksją o dzisiejszym Laureacie. 
Franciszek Chwalewski to człowiek 
wielkiego serca. Można powiedzieć, że 
znał wszystkie arkana wiedzy metodolo-
gicznej związanej z biblioteką i jej funk-
cjonowaniem. Przez wiele lat był kie-
rownikiem Czytelni Głównej. Pełnił też 
dodatkowo funkcję kierownika gospo-
darczego biblioteki.

Mimo pełnienia różnorakich funk-
cji, pozostał człowiekiem nadzwyczaj 
skromnym, uczynnym, subtelnym, de-
likatnym w zachowaniu, zawsze życz-
liwym dla czytelników perfekcjoni-
stą. Mogę to zaświadczyć jako kolega 
z okresu studiów i wspólnej działalności 
w chórze akademickim, ale również ja-
ko użytkownik biblioteki. Podziwiałem 
jego postawę, zaangażowanie w to, co 
robił. Był związany z ideałami katolic-
kiej uczelni, które świadomie przyjął, 
a które były kontynuacją tego, co wy-
niósł z domu rodzinnego i patriotyczne-
go wychowania.

Kazimierz Przybyłko

Bene Meritus dla Biblioteki i Uczelni
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Ks. prof. Józef Krukowski pod ko-
niec 2009 roku złożył wizy-

tę w Watykanie, podczas której otrzy-
mał od papieża Benedykta XVI me-
dal z okazji IV roku Jego pontyfikatu. 
Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz 
Stanu Stolicy Apostolskiej, podkreślił, 
że przyznanie tego medalu jest wyrazem 
wdzięczności za pracę naukową, mają-
cą doniosłe znaczenie dla Kościoła oraz 
symbolem szczególnego uznania za wie-
loletnią pracę w Kurii Rzymskiej w cha-
rakterze konsultora Papieskiej Rady ds. 
Tekstów Prawnych. Zespół konsultorów 
służył pomocą Janowi Pawłowi II i na-
dal służy Benedyktowi XVI w wyjaśnia-
niu trudnych problemów związanych 
z dokonywaniem autentycznej wykład-
ni norm zawartych w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego i innych aktach nor-
matywnych, a także w przygotowywa-
niu nowych aktów Stolicy Apostolskiej 

związanych z realizacją misji Kościoła 
w świecie. Problemy te znajdują się na 
styku prawa ludzkiego i prawa Bożego 
– tak objawionego, jak i naturalnego. 
Ksiądz Profesor jest członkiem zespołu 
konsultorów od 1985 roku.

Podczas wizyty w Rzymie ks. prof. 
J. Krukowski uczestniczył również 
w posiedzeniu zarządu międzynaro-
dowego stowarzyszenia Consociatio 
Internationalis pro Studio Iuris Canonici 
Promovendo w związku z przygotowa-
niami do kongresu prawa kanonicznego, 
który odbędzie się na Wydziale Prawa 
Kanonicznego Uniwersytetu Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 
we wrześniu 2011 r. Planowany te-
mat kongresu to prawo administracyjne 
w Kościele. Temat ten został zapropo-
nowany przez ks. prof. J. Krukowskiego 
podczas poprzedniego kongresu we 
wrześniu 2008 r. w Wenecji. Jak wyja-

śnił: administracja w Kościele istnie-
je od początków jego działalności, ale 
dyscyplina naukowa pod nazwą „ko-
ścielne prawo administracyjne” jest no-
wa. Gruntowne badania poświęcone tej 
dyscyplinie zostały podjęte w związ-
ku z reformą prawa kanonicznego po 
Soborze Watykańskim II. Problematyka 
ta dotyczy recepcji podstawowych zasad 
prawa administracyjnego, wypracowa-
nych w odniesieniu do porządku praw-
nego współczesnych państw demokra-
tycznych, z uwzględnieniem przesłanek 
teologicznych określających strukturę 
hierarchiczną i wspólnotową Kościoła. 
Dokładniej mówiąc, problemy te doty-
czą organizacji i funkcjonowania wła-
dzy wykonawczej w Kościele oraz kon-
troli kościelnych aktów administracyj-
nych pod kątem legalności i popraw-
ności merytorycznej z punktu widzenia 
zgodności z misją Kościoła w świecie. 
Jakkolwiek badania tej problematyki są 
trudne, to ich wyniki mogą być bardzo 
pożyteczne. Będzie to drugi tego typu 
kongres w Polsce. Pierwszy odbył się na 
KUL-u w 1993 r. na temat relacji mię-
dzy państwem a Kościołem w świecie 
współczesnym.

Warto również przypomnieć, 
że w ubiegłym roku ks. prof. Józef 
Krukowski został odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za wkład 
w normalizację stosunków między 
Państwem i Kościołem oraz Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę.

(ms)

Medal dla ks. prof. Józefa Krukowskiego
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Współczesne systemy organizacji 
pracy przewidują funkcję mana-

gera do spraw jakości, który wskazuje 
poprawne rozwiązania w zakresie orga-
nizacji zarządzania oraz wspomaga pra-
cowników w podnoszeniu jakości wyko-
nywanych czynności zawodowych.

Formalnoprawną podstawą do po-
woływania pełnomocników do spraw 
jakości kształcenia w uczelniach wyż-
szych jest rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierun-
ków oraz poziomów kształcenia, a także 
trybu tworzenia i warunków, jakie mu-
si spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki. 
W § 3.1 tegoż rozporządzenia Minister 
stwierdza, że uczelnie są zobowiązane do 
zapewnienia wysokiej jakości kształce-
nia, dlatego winny utworzyć wewnętrz-
ny system zapewnienia jakości.

W Uchwale nr 76/2009 Prezydium 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
z 19 lutego 2009 r. w sprawie ustale-
nia ogólnych kryteriów oceny jakości 
kształcenia, zawarto stwierdzenie, że 
do uzyskania oceny pozytywnej wyma-
gane jest funkcjonowanie wewnętrzne-
go systemu zapewnienia jakości kształ-
cenia. Podczas kontroli poszczególnych 
kierunków zwraca się uwagę na funkcjo-
nujące mechanizmy sprawdzania jako-
ści kształcenia poprzez przeprowadzanie 
ankiet ewaluacyjnych oraz okresowych 
ocen pracowników naukowych.

Podstawowym celem wdrażania me-
chanizmów kontrolnych w ramach 
sprawdzania jakości kształcenia jest 
uświadomienie pracownikom nauko-

wym konieczności nieustannego rozwi-
jania i doskonalenia się w zakresie po-
siadanej wiedzy naukowej oraz me-
tod dydaktycznych. Wpisując działa-
nia z zakresu kontroli jakości w szeroko 
rozumianą formację stałą postulowaną 
przez dokumenty kościelne i rozporzą-
dzenia ministerialne, trzeba podkreślić, 
że podstawowym bogactwem uniwersy-
tetu jest specjalistyczna kadra naukowa 
i zarządzająca, która jest świadoma od-
powiedzialności za własne życie i roz-
wój młodego pokolenia. O jakości ka-
dry nie świadczą wyłącznie kompetencje 
naukowe i osiągnięcia w ramach danej 
dziedziny, ale przede wszystkim umie-
jętność dzielenia się swym doświadcze-
niem i budowania wspólnoty poszuku-
jącej prawdy i dobra.

Współczesne poszukiwania mistrzów, 
którzy będą zdolni przekazać osiągniętą 
mądrość i zapalić młodych do twórczego 
wysiłku w pracy nad ubogacaniem swej 
osobowości, jeszcze raz potwierdzają te-
zę, że podstawowym narzędziem w pra-
cy nauczyciela akademickiego jest je-
go własna w pełni uformowana osoba. 
Tylko wówczas można mówić o pełnym 
pozytywnym oddziaływaniu na studen-
ta, gdy profesor bogactwem swej oso-
bowości i zdolnością do zintegrowania 
wszystkich wymiarów swej aktywno-
ści w postawie miłości, będzie auten-
tycznym świadkiem umiłowania mą-
drości i wykorzysta posiadaną wiedzę 
w służbie człowiekowi. Papieskie we-
zwanie „Uniwersytecie, służ Prawdzie!” 
skierowane do przedstawicieli społecz-
ności akademickiej KUL zawiera w so-
bie zachętę do odkrycia podstawowe-
go wymiaru tej posługi poprzez życie 

i działanie w prawdzie swego powoła-
nia. Personalizm Jana Pawła II, wyra-
żający się w jego filozoficznym pogłę-
bieniu współczesnej antropologii i prak-
tycznym podejściu do człowieka okre-
ślanym normą personalistyczną, jest 
zobowiązaniem dla wszystkich pracow-
ników uczelni noszącej jego imię.

Istotą działań pełnomocnika do 
spraw jakości kształcenia winno być ze-
spolenie w jeden system, funkcjonują-
cych już, różnych elementów oceny pra-
cownika. Na KUL już od dawna prze-
prowadzana jest ewaluacja działalności 
dydaktycznej realizowana w postaci an-
kiet wypełnianych przez studentów oraz 
ocena działalności naukowej na podsta-
wie sprawozdań zawierających wykaz 
publikacji, udział w konferencjach na-
ukowych i pracach towarzystw nauko-
wych, a w ramach okresowej parame-
tryzacji poszczególnych jednostek, czy-
li wydziałów lub instytutów, zbiera się 
dane dotyczące osiągnięć naukowych 
pracowników.

Świadomość narastania biurokracji 
i rozrostu sprawozdawczości musi być 
jednocześnie połączona z przekonaniem 
o realnym i sprawiedliwym wpływie uzy-
skanych danych na ocenę poszczegól-
nych osób, które będą miały satysfakcję, 
że ich solidna praca zostanie dostrzeżo-
na i doceniona. Dlatego potrzebne jest 
zastosowanie spójnego systemu przekła-
dania się dokonywanych ocen na kwestię 
finansowej gratyfikacji zdobywanych 
lepszych wyników w pracy naukowej 
i dydaktycznej oraz uwzględnianie uzy-
skanych danych w procesie awansu na-
ukowego. Zatrudnienie na etacie nauko-
wo-dydaktycznym lub dydaktycznym 

17 grudnia 2009 r. o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL 
został powołany na Pełnomocnika Rektora KUL ds. jakości 
kształcenia i organizacji nauki

Pełnomocnik 
ds. jakości 
kształcenia
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jednoznacznie wskazuje na potrzebę do-
cenienia solidnego podejścia do prze-
kazywania wiedzy studentom i sposo-
bów realizowania tego zadania. Wybitny 
profesor winien skutecznie zachęcać do 
nauki studentów przez pełen szacunku 
stosunek do nich i dowartościowywanie 
obowiązków dydaktycznych.

W zakresie bardziej efektywnego 
modelu jakości kształcenia potrzebne 
jest przełamywanie oporu ze strony sa-
mych pracowników, którzy boją się pod-
wyższonych standardów oraz wyniku 
ocen dokonywanych przez studentów. 
Z doświadczeń różnych uczelni, które 
już wdrożyły ten system, wynika, że nie 
sprawdziły się obawy, że studenci mogą 
tendencyjnie osądzać profesorów i w ra-
mach swych wypowiedzi zamiast mery-
torycznych ocen, wyrażać swoje sympa-
tie lub antypatie do nauczycieli akade-
mickich. Statystyczne wyniki ankiet od-
zwierciedlają autentyczne przekonania 
studentów i dają pogląd na jakość pro-
cesu dydaktycznego na uczelni. Trzeba 
jednak pamiętać, że ankieta ewaluacyj-
na jest tylko jednym z elementów oce-
ny pracownika, która winna obejmować 
także inne wyznaczniki jego postawy 
i zaangażowania w życie uniwersytetu.

Współpraca profesorów na polu pod-
noszenia jakości kształcenia sprawi, że 
zdecydowana większość, która nie ma 
się przecież czego obawiać, może mieć 
wpływ na eliminowanie rzadkich, ale 

bolesnych zjawisk niewłaściwego po-
dejścia do obowiązków dydaktycznych 
i naukowych. Tylko solidarna postawa 
stawiania wysokich wymagań podnosi 
prestiż uczelni i prowadzi do osiągania 
wyników wpływających na lepszy po-
ziom kształcenia studentów i doktoran-
tów. Nie ma bowiem powodu, by ukry-
wać, że każdemu człowiekowi potrzeb-
ny jest bodziec, który będzie mobilizo-
wał do rozwoju. Aby uniknąć atmosfery 
niezdrowej rywalizacji i wdrożyć mecha-
nizm dbania o wysokie standardy pracy 
naukowej, potrzeba odczuwania wspól-
noty ducha, która sprawia, że uczelnia 
będąc środowiskiem pracy, stanie się też 
miejscem budowania wspólnoty i kuź-
nią charakterów.

By posługa na rzecz jakości kształ-
cenia nie sprowadzała się tylko do kon-
trolowania pracowników lub pobożnych 
życzeń władz uczelni, potrzeba też in-
westycji w tę dziedzinę życia uniwer-
sytetu. Obok wysiłku wszystkich pra-
cowników potrzebne są działania syste-
mowe, które będą polegać na nagradza-
niu osób osiągających najlepsze wyniki 
oraz oczekiwaniu wyjaśnień ze strony 
osób mających najniższą liczbę uzyska-
nych punktów. Dlatego oceny pracow-
nika, uzyskane w ramach sprawozda-
nia z działalności naukowej i ankiet wy-
pełnianych przez studentów, winny być 
brane pod uwagę w procesie awansu za-
wodowego nauczyciela akademickiego. 

Ponadto trzeba wdrożyć system umożli-
wiania szkoleń dla osób pragnących po-
głębić swoje umiejętności pedagogiczne 
oraz rozwinąć stosowanie nowoczesnych 
metod dydaktycznych. W tym celu ko-
nieczne jest przygotowanie programu 
dzielenia się doświadczeniem w zakre-
sie uczenia innych i opracowanie spój-
nego systemu dokształcania w zakresie 
dydaktyki akademickiej.

Istniejące na wielu uczelniach biura 
pełnomocnika do spraw jakości kształ-
cenia oraz zespoły do spraw oceny pro-
cesu dydaktycznego mają spore doświad-
czenia i cieszą się znaczącymi osiągnię-
ciami. Rozpoczynając od kształtowania 
mentalności nastawionej na nieustan-
ny rozwój naukowy i dydaktyczny, wy-
pracowały procedury nagradzania i do-
wartościowywania najlepszych profeso-
rów i najbardziej aktywnych studentów. 
Istnieje wiele różnych ankiet propono-
wanych kandydatom na studia, studen-
tom, doktorantom i absolwentom, któ-
re weryfikują podnoszenie kompetencji 
osób podejmujących studia wyższe i ba-
dają poziom ich satysfakcji z oferty pro-
ponowanej przez uczelnię. Powstały też 
różne formy dokształcania i podnosze-
nia kwalifikacji pracowników naukowo-
dydaktycznych, które oferują możliwości 
rozwoju zawodowego.

Niezmiernie istotne jest bowiem wy-
pracowanie takiego modelu kształcenia, 
który będzie też obejmował integralną 
formację do pełnienia odpowiedzialnych 
ról w życiu społecznym. Jednym z kry-
teriów przy ocenie dokonywanej przez 
Państwową Komisję Akredytacyjną jest 
posiadanie spójnego opisu sylwetki ab-
solwenta, który będzie uwzględniać je-
go kompetencje zdobyte podczas stu-
diów oraz wskazywać sposoby wdroże-
nia do aktywnego i twórczego udziału 
w życiu społecznym. Oddzielną kwe-
stią jest wdrażanie nowoczesnego sys-
temu zarządzania nauką, który wprowa-
dza nowe standardy i umożliwia bar-
dziej efektywne wykorzystywanie moż-
liwości uczelni.

Zadania stojące przed pełnomoc-
nikiem do spraw jakości kształcenia 
są ogromne i wymagają wielkiej pra-
cy oraz nieustannego zaangażowania 
się w uczenie i zdobywanie umiejętno-
ści pomagania innym. Dlatego niezbęd-
ne jest otwarcie na współpracę z wszyst-
kimi pracownikami Alma Mater, którym 
leży na sercu dobro uczelni. Biuro peł-
nomocnika może stać się miejscem wy-
miany doświadczeń i poszukiwania no-
wych rozwiązań, dających szansę rozwo-
ju członkom społeczności akademickiej. 
Ufam, że ta działalność przyniesie wy-
mierne pozytywne owoce.

o. Andrzej Derdziuk
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W dniach 20 i 21 listopada 2009 r. 
w Nałęczowie toczyły się obra-

dy ogólnopolskiej konferencji nauko-
wej poświęconej problematyce doświad-
czania choroby w perspektywie ba-
dań interdyscyplinarnych. Konferencja 
zorganizowana została przez jednost-
ki naukowe reprezentujące dwie uczel-
nie: Katedrę Polityki Społecznej i Etyki 
Politycznej Instytutu Socjologii KUL 
oraz Zakład Humanistycznych Nauk 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu. Honorowy patronat nad 
konferencją objęli ks. prof. Stanisław 
Wilk SDB, Rektor KUL i prof. Ryszard 
Andrzejak, Rektor AM we Wrocławiu. 
Komitetowi naukowemu konferencji 
przewodniczyła prof. Bożena Płonka-
Syroka z AM we Wrocławiu, natomiast 
pracami kierował dr Michał Skrzypek. 

Obrady konferencji otworzyli prof. 
Andrzej Sękowski, Dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych KUL oraz prof. 
Kazimierz Gąsiorowski, Dziekan 
Wydziału Farmaceutycznego AM we 
Wrocławiu. Przybyłych gości i wykła-
dowców przywitał gospodarz obrad, 
o. prof. Jan Mazur OSPPE, kierow-
nik Katedry Polityki Społecznej i Etyki 
Politycznej Instytutu Socjologii KUL. 
Wprowadzeniem do merytorycznej czę-
ści obrad były prezentacje programo-
wych założeń konferencji przez przed-
stawicieli współorganizujących konfe-
rencję instytucji. Reprezentanci wro-
cławskiego ośrodka naukowego – prof. 
Kazimierz Gąsiorowski i prof. Bożena 
Płonka-Syroka podkreślili znaczenie 
kompetencji etycznych i behawioral-
nych, uzyskanych w toku studiów me-
dycznych dzięki współpracy z wydzia-
łami społecznymi i humanistycznymi, 
pomagających rozwiązywać wielorakie 
problemy wyłaniające się w toku me-
dycznej praxis, dotyczące m.in. nie-me-
dycznych potrzeb pacjentów, dylematów 
etycznych związanych ze sprawowa-
niem opieki medycznej, zwłaszcza pa-
liatywnej, a także wypracowania opty-
malnej komunikacji w ramach interakcji 
pacjent – pracownik służb medycznym. 
Podkreślono w tym kontekście, że KUL 
jest pierwszą uczelnią, z którą Wydział 
podejmuje współpracę naukową.

Prezentujący programowe założenia 
konferencji dr Michał Skrzypek wska-
zał, że punktem wyjścia była teza, że 

fenomeny choroby i chorowania mają 
charakter wielowymiarowy, w związku 
z czym mogą być przedmiotem warto-
ściowych badań multidyscyplinarnych. 

Przywołana została także ponad 
40-letnia tradycja społecznej refleksji 
nad zdrowiem i chorobą w KUL, zapo-
czątkowana przez dr Teresę Kukołowicz 
(późniejszego profesora na Wydziale 
Nauk Społecznych KUL), która już 
w drugiej połowie lat 60. podejmowa-
ła te zagadnienia podczas wykładów 
z zakresu socjologii prowadzonych na 
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, 
a w roku akad. 1971/1972 wygłosi-
ła pierwszy na KUL (i zarazem jeden 
z pierwszych w Polsce) wykład z socjo-
logii medycyny. Tradycję zapoczątkowa-
ną przez Teresę Kukołowicz kontynu-
owała w latach 1988-1998 prof. Zofia 
Kawczyńska-Butrym, a następnie dr 
Michał Skrzypek – od roku 2003 do 
chwili obecnej. 

Partnerem Instytutu Socjologii KUL 
w organizacji relacjonowanej konferen-
cji był wrocławski ośrodek antropologii 
medycznej Wydziału Farmaceutycznego 
AM, skupiony wokół prof. Bożeny 
Płonki-Syroki. W tym kontekście an-
tropologię medyczną wskazano jako 
„dyscyplinę siostrzaną” socjologii medy-
cyny, z uwagi na wspólne obszary ba-
dawcze obu subdyscyplin. W każdym 
z aspektów choroba jest postrzegana ja-
ko zjawisko skonstruowane socjokultu-
rowo, którego pełny, naukowy opis jest 
możliwy pod warunkiem uwzględnienia 
wkładu nauk społecznych. Wspólny wą-
tek w wystąpieniach przedstawicieli obu 
środowisk naukowych, dotyczył wska-

zywania specyfiki wkładu nauk społecz-
nych i humanistycznych do problematy-
ki choroby i chorowania, który polega na 
zabezpieczaniu integralnego, nie-reduk-
cjonistycznego ujmowania tych podsta-
wowych fenomenów ludzkiej egzysten-
cji, dopełniającego wąskie ujęcia sprofi-
lowane biomedycznie.

Wyszczególnione przez organizato-
rów założenia programowe znalazły eg-
zemplifikację w toku obrad, obejmu-
jących sesję plenarną, a także trzy se-
sje tematyczne, w ramach których, za-
prezentowano 38 wykładów i referatów, 
ukazujących omawiany temat z różnych 
perspektyw poznawczych. Wspólną ce-
chą wykładów przedstawionych w sesji 
plenarnej, prowadzonej przez ks. prof. 
Kazimierza Popielskiego, było umiejsco-
wienie doświadczeń choroby, chorowa-
nia i umierania w szerokim kontekście 
refleksji humanistycznej, uwzględniają-
cej perspektywę psychologiczną, antro-
pologiczną i teologiczną. Otwierający 
sesję plenarną (i zarazem roboczą część 
obrad) wykład ks. prof. K. Popielskiego 
poświęcony był ukazaniu choroby ja-
ko doświadczenia egzystencjalnie zna-
czącego w kontekście aplikowanej na 
gruncie psychologii zdrowia i psycho-
somatyki koncepcji noologoteorii K. 
Popielskiego, budowanej w nawiązaniu 
do dorobku V.E. Frankla. Kolejne wy-
stąpienia naświetlały temat z perspek-
tywy teologii i antropologii chrześcijań-
skiej (o. prof. Piotr Liszka, o. dr Wacław 
Stanisław Chomik, ks. dr Jan Czarny), 
sformułowano pytanie o możliwość 
traktowania cierpienia i doświadczenia 
choroby jako szansy rozwoju człowie-

Choroba, chorowanie i opieka nad 
chorym w refleksji humanistycznej
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ka ( J. Czekajewska), a także analizowa-
no sposoby postrzegania i interpretacji 
chorób i ułomności w czasach biblijnych 
(ks. prof. Franciszek Rosiński). W dys-
kusji podsumowującej wskazano, że po-
strzeganie człowieka w całej jego złożo-
ności, z uwzględnieniem jego godności 
jako osoby ludzkiej, powinno wyznaczać 
podstawową dyrektywę humanistycznej 
medycyny. 

Pierwsza z sesji tematycznych do-
tyczyła zjawiska choroby postrzega-
nego z perspektywy badań teoretycz-
nych i językowych. Prezentowano m.in. 
prace poświęcone analizom fenomenu 
choroby z perspektywy konstruktywi-
stycznej, omawiając socjologiczne kon-
trowersje wokół diagnozy i terapii ze-
społu ADHD, z perspektywy „teorii ak-
tora-sieci” (actor-network theory) Bruno 
Latoura analizowano proces konstru-
owania wiedzy dotyczącej etiologii cho-
roby AIDS, a także omawiano genezę 
i przedmiot podejścia interpretatywnego 
w socjologii choroby przewlekłej zogni-
skowanego wokół doświadczenia choro-
by (dr M. Skrzypek). 

W programie konferencji zaplanowa-
na została odrębna sesja o profilu histo-
rycznym, w ramach której analizowano 
sposoby doświadczania chorób w róż-
nych okresach historycznych i kontek-
stach socjokulturowych. Na podstawie 
twórczości Eliasza Arystydesa omówio-
no funkcjonowanie systemu opieki zdro-
wotnej w Pergamonie w II wieku n.e. (dr 
E. Osek), a także przeanalizowano ob-
raz zarazy ateńskiej w relacji Tukidydesa, 
zwracając uwagę na jej społeczne konse-
kwencje dotyczące m.in. rozbicia struk-
tur życia rodzinnego (dr M. Siwicka). 
O. prof. Mieczysław Paczkowski OFM 
przeprowadził analizę ewolucji chrześci-
jańskiego podejścia do choroby i cier-
pienia, zwracając uwagę na znaczenie 
działalności zakonów, zwłaszcza be-
nedyktynów. Pozostałe prace dotyczy-
ły doświadczania choroby w perspekty-
wie kalendarzy śląskich z XVII i XVIII 
wieku, społecznych reakcji na proble-
my chorób epidemicznych w okresie II 
Rzeczypospolitej, wpływu sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej na stan zdro-
wia społeczeństwa II Rzeczypospolitej, 
a także historyczno-prawnych aspektów 
rozwoju medycyny morskiej. 

Najbardziej rozbudowana część 
konferencji poświęcona była ukaza-
niu choroby z perspektywy osoby cho-
rej. Analizie poddane zostało doświad-
czanie choroby przez pacjentów w róż-
nych kontekstach kulturowych, insty-
tucjonalnych i klinicznych, w tym m.in. 
w grupach pacjentów cierpiących z po-
wodu chorób serca, nerek i układu ruchu, 
a także dzieci i młodzieży leczonych 

psychiatrycznie. Podejmowano także 
problematykę lecznictwa niemedyczne-
go, analizując z perspektywy etnologicz-
nej fenomen szamanizmu syberyjskie-
go (ks. prof. Franciszek Rosiński), a tak-
że dokonując rekonstrukcji potocznego 
myślenia o zdrowiu i chorobie na pod-
stawie listów kierowanych do uzdrowi-
ciela (dr W. Piątkowski). Przedmiotem 
cyklu wystąpień były zagadnienia do-
tyczące doświadczenia choroby termi-
nalnej w kontekście opieki paliatywnej, 
sprawowanej w hospicjach. W oparciu 
o doświadczenia wypracowane w toku 
działalności Lubelskiego Hospicjum dla 
Dzieci im. Małego Księcia omówiono 
specyfikę doświadczania choroby nie-
uleczalnej przez dzieci i ich rodziny (o. 
dr F. Buczyński OFM), analizowano do-
świadczenia rodzin będących w żałobie 
po śmierci dzieci (na przykładzie audy-
cji K. Hudzika z Radia „eR” Rozgłośni 
Archidiecezji Lubelskiej pt. „Dzieci pod 
niebiańskim adresem zamieszkania”), 
a także dyskutowano dylematy etycz-
ne wyłaniające się w toku opieki palia-
tywnej, dotyczące m.in. miejsca jej spra-
wowania oraz zakresu dopuszczalnych 
działań lekarskich (dr T. Weber, prof. 
K. Gąsiorowski). Ważnym elementem 
były wystąpienia socjologów ogólnych 
z KUL, którzy omawiali zmiany funk-
cjonowania rodziny w sytuacji choro-
by (dr M. Szyszka), a także funkcjono-
wanie rodziny w specyficznym kontek-
ście terminalnej choroby dziecka (dr D. 
Gizicka). 

Uczestnicy obrad zgodni byli w tym, 
że podstawową zasadą zhumanizowanej 
medycyny, szczególnie ważną w kon-
tekście rewolucji biotechnologicznej 
w medycynie (określenie F. Fukuyamy), 
współtworzonej m.in. przez osiągnię-
cia w zakresie genetyki molekularnej 
i neurobiologii, powinno być traktowa-
nie spotkania z chorym przede wszyst-
kim jako spotkania z człowiekiem. Takie 
podejście w praktyce medycznej promu-

je Papieska Rada ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia w Karcie Pracowników 
Służby Zdrowia, w której zapisano, że 
„choroba jest czymś więcej niż przy-
padkiem klinicznym (…). Jest kondycją 
chorego człowieka”, a „choroba i cier-
pienie (…) doświadczane są jako niedo-
maganie całej osoby”. W związku z tym, 
jak stwierdzają autorzy dokumentu, 
„pracownicy służby zdrowia winni od-
nosić się do pacjenta zgodnie z tą inte-
gralnie ludzką wizją choroby, traktować 
każdy pojedynczy przypadek kliniczny 
jako spotkanie z człowiekiem”. W ta-
kim ujęciu, dowartościowującym pa-
cjenta w procesie klinicznym i czynią-
cym go „podmiotem i protagonistą aktu 
klinicznego”, podmiotowe doświadcze-
nie choroby i chorowania staje się czyn-
nikiem współdeterminującym sformu-
łowanie prawidłowej diagnozy, a tak-
że wpływającym na rezultaty leczenia 
i kształt opieki medycznej (F. Borrell-
Carrió, A.L. Suchman, R.M. Epstein, 
2004). 

W toku obrad konferencji uda-
ło się wykazać, że zintegrowana reflek-
sja o fenomenach choroby i chorowania, 
uwzględniająca aspekty humanistyczne, 
społeczne, a także filozoficzne i egzy-
stencjalne, przynosi wartościowe efek-
ty poznawcze, które znajdują zastosowa-
nie w rozstrzyganiu praktycznych dyle-
matów wyłaniających się w toku prakty-
ki medycznej.

Michał Skrzypek
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15 grudnia 2009 roku odbyła się 
konferencja naukowa „Wczoraj 

i dziś pedagogiki uniwersyteckiej 
w świetle życia i twórczości Stefana 
Kunowskiego” zorganizowana przez 
Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej 
Instytutu Pedagogiki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. Celem konferencji było uczczenie 
pamięci wybitnego pedagoga, nauczy-
ciela akademickiego KUL, profesora 
Stefana Kunowskiego, w setną rocznicę 
jego urodzin oraz podjęcie refleksji nad 
kształtem i jakością pedagogiki uniwer-
syteckiej.

Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się m.in.: prof. Maria Chodkowska – 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; 
dr Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski; 
dr Joanna Karczewska – Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach; o. dr 
Krzysztof Bieliński – Wyższa Szkoła 
Kultury Medialnej i Społecznej 
w Toruniu; dr hab. Grzegorz Grzybek – 
Uniwersytet Rzeszowski; prof. Wiesław 
Wójcik – Akademia Techniczno-
Humanistyczna w Bielsku-Białej. 
W konferencji wzięło udział ponad 50 
osób.

Konferencja odbyła się w Kampusie 
Akademickim KUL na Majdanku 
i przebiegała w dwóch zasadniczych 
częściach: obrad plenarnych, które od-
były się w auli im. Stefana Kunowskiego 
i dyskusji panelowych w pięciu grupach. 

Uroczystego otwarcia konferencji do-
konali Prorektor ds. dydaktyki i wycho-
wania KUL prof. Józef Franciszek Fert 
i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
prof. Andrzej Sękowski, zaproszonych 
gości i uczestników konferencji powita-
ła również prof. Alina Rynio – Dyrektor 
Instytutu Pedagogiki KUL.

Następnie odbyła się sesja plenar-
na, której przewodniczyli prof. M. 
Chodkowska, ks. prof. A. Dębiński oraz 
dr M. Rembierz. Część merytoryczną 
konferencji otworzyła prof. Alina Rynio 
prelekcją „Pedagogika uniwersytecka 
w życiu i twórczości Profesora Stefana 
Kunowskiego”. Przedstawiła ona sylwet-
kę Profesora Kunowskiego i jego wkład 
w pedagogikę naukową. Drugi z prele-
gentów ks. prof. M. Nowak przedsta-
wił wystąpienie na temat „Wczoraj i dziś 
pedagogiki uniwersyteckiej”. Opisując 
historię pedagogiki uniwersyteckiej 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
podkreślał on, że dzięki swojej nieza-
leżności miała zawsze szczególny status. 
Charakteryzując zaś współczesny cha-
rakter pedagogiki naukowej opisywał 
m.in. jej interdyscyplinarność.

Jako trzeci wystąpił dr M. Rembierz. 
W zastępstwie nieobecnego dr hab. P. 
Jaroszyńskiego przedstawił wystąpie-
nie na temat: „Pedagogika uniwersy-
tecka w kontekście misji uniwersytetu”. 
Mówił o swoistości i nieredukowalno-
ści misji uniwersytetu, a także o specyfi-
ce uniwersytetu katolickiego.

Po przerwie uczestnicy konferen-
cji udali się do wcześniej wyznaczonych 
sal, tworząc grupy dyskusyjne w ramach 
których podjęli pracę dotyczącą nastę-
pujących problemów:

Grupa I – Dawne i współczesne syl-
wetki uniwersyteckich pracowników 
naukowo-dydaktycznych;

Grupa II – Młodzież akademicka 
wczoraj i dziś;

Grupa III – Organizacja pracy na 
uniwersytecie i problematyka uniwersy-
tetów katolickich;

Grupa IV – Wybrane zagadnienia 
kształcenia przyszłych pedagogów;

Grupa V – Aktualne wyzwania stoją-
ce przed dydaktyką uniwersytecką.

Podsumowania konferencji dokona-
li ks. prof. M. Nowak i prof. A. Rynio. 
Jeszcze raz przywołano postać profeso-
ra Stefana Kunowskiego, podkreślając 
jego zasługi dla pedagogiki jako nauki. 
Zauważono jednocześnie, że jego spu-
ścizna nie jest jeszcze w całości opisana, 
co stanowi wyzwanie dla naszego środo-
wiska naukowego. 

Pani Profesor Alina Rynio powie-
działa: „Przenieśliśmy do tego budyn-
ku i do naszych serc pamięć o profeso-
rze Stefanie Kunowskim. Nasza konfe-
rencja miała temu służyć. Nasza pamięć 
będzie trwać, po to, aby on żył”.

Ewelina Świdrak

Setna rocznica urodzin 
prof. Stefana Kunowskiego
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W I semestrze roku 
akademickiego 2009/2010 
życie sportowe na 
Wydziałach Zamiejscowych 
KUL nabrało szybszego 
tempa dzięki powołaniu 
KU AZS w Tomaszowie 
Lubelskim i Stalowej Woli 

Tomaszów Lubelski
7 października 2009 r. powołany zo-

stał Klub Uczelniany AZS WZNPiE 
w Tomaszowie Lubelskim, Prezesem 
Klubu został Robert Wójcik, koordyna-
torem mgr Marta Czuryło, nauczyciel 
Studium WF. W semestrze zimowym 
zostały utworzone następujące sekcje: 

- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn – 
trener mgr Marta Czuryło

- piłka koszykowa mężczyzn – trener 
mgr Stanisław Sikora

- piłka nożna – trener mgr Stanisław 
Pryciuk

Od II semestru powołano sekcje te-
nisa stołowego – trener mgr Artur 
Rachański oraz szachów – trener mgr 
Ryszard Probola. Z inicjatywy studen-
tów działa także sekcja badmintona, 
prowadzona przez studenta I roku pra-
wa Oskara Blicharskiego.

W roku akademickim 2009/2010 
studenci Wydziału Zamiejscowego 
w Tomaszowie Lubelskim uczest-
niczyli, po raz pierwszy jako AZS 
Tomaszów Lubelski, w Akademickich 

Mistrzostwach Województwa Lu bel-
skie go. Łącznie 101 osób rywalizowa-
ło w następujących dyscyplinach: siat-
kówka kobiet i mężczyzn, koszykówka 
mężczyzn, futsal, tenis stołowy, szachy, 
badminton. 

W ogólnej klasyfikacji po I run-
dzie rozgrywek Klub Uczelniany AZS 
WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim 
zajmuje VI miejsce na 13 startują-
cych Uczelni. Na wyróżnienie zasłu-
gują reprezentanci sekcji szachów, któ-
rzy zajęli IV miejsce w turnieju, po 
Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie 
Przyrodniczym i UMCS. Wyrazy uzna-
nia należą się też siatkarkom i siatka-
rzom, którzy mimo trudności dzielnie 
walczyli o każdy punkt. Oprócz roz-
grywek akademickich studenci brali też 
udział w innych sparingach i turniejach:

16 listopada 2009 – Między rocz ni- 
ko wy Halowy Turniej Piłki Nożnej
21 listopada 2009 – I Turniej  
Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa 
Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta 
i Regionu
30 listopada 2009 – mecz  
sparingowy koszykarzy 
z Gimnazjum Nr 1
7 grudnia 2009 – Turniej Piłki  
Koszykowej z udziałem Zespołu 
Szkół Nr 1 w Tomaszowie 
Lub. i Zespołu Szkół Nr 2 
w Tomaszowie Lubelskim
18 stycznia 2010 – mecz  
sparingowy koszykarzy z Zespołem 
Szkół Nr 1
27 lutego 2010 – Turniej Siatkarski  
o Puchar Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski

AZS na wydziałach zamiejscowych
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Stalowa Wola
Klub Uczelniany AZS Wydziałów 

Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli 
został powołany uchwałą Zarządu 
Głównego AZS w Warszawie z 27 
czerwca 2009 r. Inicjatorami utworze-
nia klubu była grupa studentów oraz 
pracownicy uczelni. Opiekunem klubu 
została mgr Iwona Ludjan, zaś preze-
sem student IV roku socjologii Wojtek 
Adamczyk. Najliczniejszą grupę wśród 
studentów KU AZS KUL Stalowa Wola 
stanowią studenci prawa.

Powołano następujące sekcje: 
- piłki siatkowej kobiet i mężczyzn – 

trener mgr Ireneusz Krzyszczuk
- koszykówki kobiet i mężczyzn – 

trener mgr Anna Otwinowska
- piłki nożnej mężczyzn – trener mgr 

Krzysztof Ludjan
- lekkiej atletyki kobiet i mężczyzn – 

trener mgr Mirosław Barszcz
W I semestrze roku akademic-

kiego 2009/2010 studenci Wydziału 
Zamiejscowego w Stalowej Woli 
dzielnie rywalizowali w rundzie je-

siennej Akademickich Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego w siatków-
ce, koszykówce i futsalu, w generalnej 
punktacji uczelni uplasowali się na 11 
miejscu. Na uwagę zasługuje wielkie za-
angażowanie studentów, jak również ich 
wysiłek wkładany w podnoszenie swo-
ich umiejętności, co na pewno zaowocu-
je lepszymi wynikami w przyszłości.

W tym roku akademickim odbyły się 
już trzecie z kolei rozgrywki pod na-
zwą BZ WBK Studencka Liga Piłki 
Nożnej Halowej. Do rywalizacji przy-
stąpiło 11 zespołów, a ich wyniki są na 
bieżąco aktualizowane na stronie serwi-
su Samorządu Studenckiego: www.stu-
dent.wstalowej.pl.

26 lutego 2010 r. w ramach corocz-
nie organizowanej Spartakiady I rocz-
nika odbył się turniej futsalu mężczyzn. 
Do rywalizacji przystąpiły 4 druży-
ny. Turniej zakończył się zwycięstwem 
reprezentacji pedagogiki, która poko-
nała drużynę ekonomii aż 11:5, prawa 
8:3 i socjologii 10:3. Zwycięska druży-
na wystąpiła w składzie: Rafał Draganik, 
Bartek Wątróbka, Łukasz Fidor, Karol 

Słapczyński, Marcin Marcinkiewicz, 
Emil Ślusarski, Wojciech Kiełbasa, 
Mateusz Furtak. 

8 marca 2010 r. odbył się między-
kierunkowy turniej w siatkówce kobiet 
i mężczyzn. Zmagania drużyn kobie-
cych zakończyły się zwycięstwem kie-
runku prawa, kolejne miejsca zajęły in-
żynieria i ekonomia. Triumfatorki wy-
stąpiły w składzie: Natalia Podczaszy, 
Patrycja Paśko, Katarzyna Legutko, 
Marta Jarecka, Marta Gnyp, Katarzyna 
Nowak, Katarzyna Iskrzyska.

Rozgrywki w siatkówce mężczyzn 
również zakończyły się zwycięstwem 
kierunku prawa przed ekonomią i inży-
nierią środowiska. W składzie zwycię-
skiej drużyny wystąpili: Marcin Kotarba, 
Bartosz Paliwoda, Mateusz Dziadek, 
Dawid Lis, Wojtek Portas, Piotr Fiutek, 
Damian Margiel, Mateusz Dziadek, 
Łukasz Ślusarczyk.

Studentom wydziałów zamiej-
scowych życzymy dalszych sukcesów 
sportowych!

Stanisław Lis
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
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W ostatnim czasie ukazała się bardzo 
oryginalna publikacja poświęcona 
dawnej diecezji lubelskiej w czasie 
okupacji niemieckiej. Dotychczasowe 
prace traktowały zazwyczaj o organizacji 
i strukturach administracyjnych diecezji lub 
życiu religijnym wiernych. Natomiast ks. 
Edward Walewander – Kierownik Katedry 
Pedagogiki Porównawczej w Instytucie 
Pedagogiki KUL, wziął za przedmiot swoich 
rozważań bardzo ważny aspekt działalności 
pastoralnej Kościoła, jakim jest działalność 
z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki, 
zwłaszcza działalność wychowawczą (należy 
zauważyć, że trzy lata temu ukazała się 
podobna praca tegoż autora, która miała za 
przedmiot lata 1918-1939).

Praca ukazała się nakładem Towarzystwa Naukowego 
KUL i nosi tytuł: „Działalność wychowawcza 

Kościoła lubelskiego 1939-1945”. Podzielona została 
na dwie części, gdzie pierwszą stanowią właściwe roz-
ważania merytoryczne dotyczące warstwy wychowaw-
czej, część drugą – odpowiednie aneksy wzbogacają-
ce i uzupełniające część pierwszą. Przedmowę napisał 
prof. Adam Koseski, rektor Akademii Humanistycznej 
im. A. Gieysztora w Pułtusku. Zauważył on, że 
„Diecezja lubelska była i jest (a niechybnie pozostanie) 
ważnym ogniwem Kościoła w Polsce. W latach okupa-
cji jej zasługi w wychowywaniu społeczeństwa, zwłasz-
cza młodego pokolenia, są niepodważalne, lecz stosun-
kowo słabo rozpoznane”. We wstępie autor szkicuje 
sytuację w Niemczech i w Polsce tuż przed wybuchem 
drugiej wojny światowej. Dowiadujemy się też, że np. 
w 1939 r. diecezja lubelska liczyła 1 114 150 wiernych 

i była podzielona na 17 dekanatów, które obejmowały 
233 parafie, a przeciętna liczba wiernych w dekanacie 
wynosiła 65 400 osób.

W krótkim rozdziale pierwszym autor poddał ana-
lizie dwie podstawowe formy działalności pastoralnej 
Kościoła: kaznodziejstwo i szkolnictwo. Szczególną 
rolę odgrywało tajne nauczanie, dzięki któremu utrzy-
mana została ciągłość polskiego szkolnictwa wszyst-
kich stopni. Ks. Walewander zauważa także, iż za 
udział w tajnym nauczaniu zginęło ok. 700 profesorów 
oraz personelu naukowego wyższych uczelni (28,5% 
ogółu), prawie 850 nauczycieli szkół średnich (ponad 
13,2% ogółu) 340 pedagogów pracujących w szkołach 
zawodowych (ponad 14% ogółu) oraz blisko 4 tys. na-
uczycieli szkół powszechnych (ponad 5% ogółu). Za 
udział w tajnym nauczaniu na terenie całej Polski zgi-
nęło ok. 200 księży.

Rozdział drugi: „Wychowawcza rola sakramentów 
i służby Bożej” omawia: sakramenty, nabożeństwa i sa-
kramentalia, organizację i sprawowanie kultu, odda-
wanie czci świętym. Opisuje sposoby radzenia sobie 
przez duchownych i wiernych z obowiązkiem spełnia-
nia praktyk religijnych. Autor zauważa, że w przypad-
ku niektórych nabożeństw wierni wykazywali większą 
gorliwość aniżeli wcześniej w czasach pokoju: „Terror 

Działalność 
wychowawcza 
Kościoła 
lubelskiego
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okupanta przyczyniał się do wzrostu frekwencji w ko-
ściołach i do zwiększonego udziału w sakramencie 
Eucharystii, co było szczególnie zauważalne w kościo-
łach miejskich. Łapanki powodowały tylko okreso-
we jej osłabienie”. Żeby umożliwić wiernym udział 
w sakramentach i nabożeństwach „Kuria Biskupia ze-
zwalała, by urządzać spowiedź poza kościołem, jed-
norazowo odprawiać msze w poszczególnych wsiach 
i udzielać Komunii św.”. Odnośnie sakramentu bierz-
mowania czytamy: „Sakramentu bierzmowania w cza-
sie wojny udzielano sporadycznie. Choć do września 
1939 r. panowała powszechna praktyka sprawowania 
tego sakramentu wyłącznie przez biskupa, w warun-
kach okupacyjnych pozwolenia na udzielanie bierzmo-
wania otrzymali dwaj kanonicy katedralni”. Odbywano 
także nabożeństwa paraliturgiczne, np. majowe, czerw-
cowe, październikowe oraz uroczystości pierwszych 
komunii św. dzieci, czy też uroczystości odpustowe. 
Przy czym nabożeństwa paraliturgiczne organizowa-
li zarówno księża, jak i w dużej mierze świeccy, prze-
ważnie kobiety. Nie zaniedbywano również zwycza-
ju odwiedzania sanktuariów, głównie maryjnych, gdzie 
„wierni dawali dowody swej ogromnej ufności w po-
moc Matki Bożej”.

W rozdziale trzecim pt. „Rola organizacji i akcji re-
ligijno-społecznych” analizowane są: stowarzyszenia 
religijno-społeczne, działalność charytatywna oraz ak-
cje specjalne. Jak się okazuje, w zakresie organizacji 
i stowarzyszeń religijnych Kościół nie miał wiele moż-
liwości działania. Okupant zniósł bowiem wszystkie 
organizacje nie wyłączając Akcji Katolickiej. Oprócz – 
jak pisze autor – szerokiej akcji Polskiego Czerwonego 
Krzyża (PCK) i Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), 
na terenie diecezji nikłą, ale dostrzegalną działal-
ność mogły prowadzić kółka różańcowe. W podzie-
miu funkcjonowało także Towarzystwo Śpiewacze 
„Echo”. W działalności PCK na szczególną uwagę za-
sługuje opieka nad więźniami na Zamku i w obozie na 
Majdanku. Udzielało także pomocy medycznej i żyw-
nościowej wysiedlonym i wywożonym na roboty do 
Niemiec. Pomagało też jeńcom wojennym oraz po-
szukiwało osób zaginionych. Wysiedlonymi zajmowa-
ła się także Rada Główna Opiekuńcza. Od pierwszych 
dni wojny organizowano również pomoc charytatyw-
ną. Nieśli ją zarówno duchowni, jak i wierni. Otaczano 
opieką rannych żołnierzy, oddawano ostatnią posłu-
gę poległym. Stopień zaangażowania poszczególnych 
parafii w pracę charytatywną był bardzo zróżnicowa-
ny. Uzależnione było to od inwencji poszczególnych 
duszpasterzy, od społecznego wyrobienia parafian oraz 
od ich zamożności. Wiadomo także, że zgromadzenia 
zakonne prowadziły szeroką akcję charytatywną, zwy-
kle bez rozgłosu lub w całkowitej tajemnicy. Odrębny 
przejaw działalności charytatywnej Kurii Biskupiej 
stanowił specjalny jej apel zachęcający do walki z epi-
demią tyfusu plamistego, który dziesiątkował lud-
ność Lubelszczyzny. Rozdział kończy następujące, jak-
że trafne w świetle przeprowadzonych badań zdanie: 
„W tym czasie Kościół był rdzeniem i zwornikiem ca-
łego, także świeckiego, życia w całej Polsce”.

W bardzo krótkim, różniącym się merytorycznie od 
poprzednich, rozdziale czwartym „Zjawiska negatyw-
ne w życiu katolików” autor zestawia przejawy postę-
powania negatywnego w życiu codziennym katolików 
w badanym okresie. Pierwszym było przechodzenie 

z katolicyzmu na prawosławie, przy czym najczęściej 
miało ono miejsce w dekanacie chełmskim, hrubie-
szowskim, tomaszowskim i zamojskim. W pierwszym 
„rzucie” dotyczyło tych katolików, którzy wcześniej na-
wrócili się na katolicyzm z prawosławia. Powodem te-
go zjawiska było łagodniejsze traktowanie ludności 
ukraińskiej przez Niemców. Innym niepokojącym wła-
dze kościelne zjawiskiem było ogromne zainteresowa-
nie proroctwami. Oczywiście, miało ono swoje pod-
łoże w niepewności i zagrożeniu życia wynikających 
z sytuacji okupacyjnej. Powstawanie różnego rodzaju 
sekt to kolejne zjawisko, na które byli narażeni wier-
ni diecezji lubelskiej. Dwa ostatnie negatywne zjawi-
ska, dotyczące bardziej sfery moralnej niż religijnej, to 
szerzące się pijaństwo oraz kradzieże, rozboje i napa-
dy, także na plebanie. Wszystkie te zjawiska uwarun-
kowane były sytuacją i okolicznościami, jakie stwarza-
ła wojna, a zwłaszcza okupacja kraju przez znienawi-
dzonego wroga.

Dopełnienie pracy stanowi obszerny aneks – wy-
jątkowo cenny, gdyż zamieszczone w nim teksty, nie 
tylko uzupełniają pracę, ale pozwalają pełniej poznać 
sytuację Kościoła w dobie okupacji. Aneks ten two-
rzą następujące teksty: 1. List Ojca Świętego Piusa 
XII do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Lubelskiego 
Mariana Leona Fulmana z 7 października 1943 r.; 2. 
Odpis memoriału wręczonego przez Kurię Biskupią 
w Lublinie gubernatorowi Dr. R. Wendlerowi dnia 
31 lipca 1943 r.; 3. List otwarty do Przewielebnego 
Księdza Infułata Dra Józefa Kruszyńskiego z 20 sierp-
nia 1943 r.; 4. Pismo okólne wikariusza generalne-
go do Przewielebnego Duchowieństwa Diecezjalnego 
i Zakonnego Diecezji Lubelskiej z 21 listopada 1944 r.; 
5. Kronika parafialna parafii pw. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła w Lublinie i 6. Ks. Alois Schindler, Moje 
wrażenia z Lublina okresu okupacji. 

Zostawiając bez dokładniejszej analizy wymienio-
ne teksty (o ich treści można by napisać kolejny elabo-
rat), pragnę jednakże odnieść się do tekstu autorstwa 
niemieckiego księdza Aloisa Schindlera, który podczas 
okupacji pracował w szpitalu wojskowym w Lublinie. 
Jak sam pisze, w Lublinie znalazł się w maju 1940 r. 
i pozostawał tam do lipca 1944 r. Tekst swój napi-
sał po wojnie, w 45 lat po opuszczeniu Lublina przez 
Niemców. Jest on trudny do zrozumienia i zaakcepto-
wania przez Polaków. Będąc w Lublinie nie znał on 
nazwy Majdanek. O tym, że był tam obóz koncentra-
cyjny dowiedział się dopiero po wojnie. Ambiwalentne 
uczucia wywołuje także fakt przedstawienia w dobrym 
świetle zarówno własnej działalności, jak i postawy 
oraz zachowania innych Niemców w Polsce.

Prezentowana praca dowodzi, że „mimo niezwy-
kle trudnych warunków okupacyjnych Kościół wywie-
rał wpływ na postawy Polaków podtrzymując świado-
mość narodową, a różnorodne prześladowania katoli-
ków wzmagały tylko wolę walki z wrogiem. Zachęcali 
do niej swoją postawą również księżą, mający niekwe-
stionowany wpływ na wiernych”. Jest to wzorcowe stu-
dium historyczno-pedagogiczne, które dostarcza wie-
le ważkich treści poznawczych z okresu drugiej woj-
ny światowej. Na podkreślenie zasługuje także udana 
szata graficzna książki oraz włączenie do niej licz-
nych fotografii związanych bezpośrednio lub pośred-
nio z jej treścią.

Jerzy Flaga 
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23 lutego 2010 r. pożegnaliśmy 
Stanisława Litaka, emerytowanego 
profesora zwyczajnego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, znanego i cenionego 
w środowisku naukowym badacza 
dziejów Kościoła, szkolnictwa 
i wychowania.

Profesor Stanisław Litak pochodził ze skromne-
go wiejskiego domu we wsi Glinik (woj. podkar-

packie), gdzie urodził się 23 lutego 1932 r. jako syn 
Józefa i Franciszki z domu Wójcik. Szkołę powszech-
ną ukończył w pobliskim Wielopolu Skrzyńskim 
w 1946 r., a maturę uzyskał w 1951 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym w Ropczycach. Jak większość jego 
kolegów wiązał swoje dalsze plany z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, na który niestety nie został przyjęty ze 
względów ideologicznych. Dzięki pomocy życzliwych 
nauczycieli ze swego Liceum przepracował rok jako 
wychowawca internatu, po czym za radą zaprzyjaźnio-
nego księdza zdecydował się na studia w Lublinie. 

W latach 1952-1956 studiował historię na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, z którym zwią-
zał się już na stałe. Magisterium na Sekcji Historii 
KUL uzyskał w 1956 r. na podstawie pracy pt. Sieć pa-
rafialna archidiakonatu radomskiego w okresie przedro-
zbiorowym. Były to początki jednej z kilku jego fascy-
nacji naukowych, jaką stała się problematyka geogra-
ficzno-historyczna. Wtedy też związał się ze świeżo za-
łożonym Instytutem Geografii Historycznej Kościoła 
w Polsce powstałym przy KUL, gdzie wykonywał 
prace do Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce. 
Kontynuując swoje zainteresowania geografią histo-
ryczną przygotował rozprawę doktorską, którą obronił 
w 1963 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, 
ponieważ KUL nie miał wtedy prawa nadawania stop-
ni naukowych. Doktorat nt. Formowania sieci parafial-
nej w Łukowskiem do końca XVI wieku formalnie pro-
mował prof. Kazimierz Myśliński, a recenzowali do-
cenci: Jerzy Kłoczowski i Zygmunt Sułowski. 

Wkrótce potem w środowisku historyków KUL 
podjęto się, z inicjatywy prof. Jerzego Kłoczowskiego, 
zespołowego opracowania dziejów Kościoła w Polsce. 
W ramach tego projektu prof. S. Litak podjął się opi-
sania dziejów parafii, który to nurt badawczy konty-
nuował też w dalszych latach swojej pracy naukowej. 
Rozprawa Struktura i funkcje parafii w Polsce, recenzo-
wana przez prof. Stanisława Herbsta z Uniwersytetu 
Warszawskiego, stała się podstawą do przeprowadze-
nia przewodu habilitacyjnego w 1970 r. W swojej pra-
cy na KUL przeszedł kolejno wszystkie stopnie karie-
ry naukowo-dydaktycznej: od 1961 r. pracował na sta-
nowisku asystenta, od 1963 r. – adiunkta, od 1971 r. – 

docenta, od 1983 r. – profesora nadzwyczajnego i od 
1992 r. – profesora zwyczajnego. 

W latach 1972-1979 pełnił funkcję kierowni-
ka Katedry Historii Szkolnictwa i Wychowania na 
Wydziale Nauk Humanistycznych KUL oraz kierow-
nika Sekcji Historii. W latach 1979-2000 pracował 
na dwóch wydziałach – Nauk Społecznych i Nauk 
Humanistycznych. Na pierwszym – w Instytucie 
Pedagogiki – pełnił funkcję kierownika Katedry 
Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej, 
a na drugim, w Sekcji Historii (po przemianowa-
niu: w Instytucie Historii), był kuratorem katedry 
Dydaktyki Historii i Historii Szkolnictwa. W 2000 r. 
zrezygnował z Katedry Historii Wychowania i Myśli 
Pedagogicznej i objął kierownictwo Katedry Historii 
Szkolnictwa (późniejszej Katedry Dydaktyki Historii 
i Historii Szkolnictwa). Pod kierunkiem prof. S. Litaka 
powstało ponad 100 prac magisterskich i kilkanaście 
rozpraw doktorskich, był też autorem kilkudziesięciu 
recenzji doktorskich i habilitacyjnych, których autorzy 
niewątpliwie powiększyli grono badaczy historii struk-
tur kościelnych, dziejów osadnictwa i rozwoju myśli 
pedagogicznej.

Prof. S. Litak należał do licznych gremiów na-
ukowych. Między innymi był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, Komisji Geografii 
Historycznej w Instytucie Historii PAN, Commission 
Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée, 
Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego. Brał udział w pracach 

Prof. Stanisław Litak
1932 – 2010
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Komitetu Historycznego PAN, przez kilkanaście lat 
należał też do Rady Naukowej Instytutu Historii 
Nauki PAN, gdzie przez jedną kadencję był jej wice-
przewodniczącym. Brał czynny udział w wielu sym-
pozjach i kongresach naukowych krajowych i zagra-
nicznych. Był członkiem komitetów redakcyjnych kil-
ku czasopism polskich i obcych. Prowadząc badania 
geograficzno-historyczne dotyczące Kościoła w Polsce, 
często, począwszy od 1968 r., wyjeżdżał za grani-
cę (Watykan, Wiedeń, Monachium, Paryż, Berlin, 
Tübingen, Leuven, Wilno, Lwów) w celu prowadzenia 
różnorodnych kwerend bibliotecznych i archiwalnych. 
W 1979-1980 r. był też gastdocentem na uniwersyte-
cie w Tübingen. 

Był znany w środowisku naukowym jako człowiek 
skromny i pracowity, a Jego znaczny dorobek nauko-
wy, liczy ponad 300 pozycji drukowanych. Do najwięk-
szych osiągnięć należy zaliczyć pozycje książkowe: Od 
reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowo-
żytnej, Lublin 1994, ss. 279; Parafie w Rzeczypospolitej 
w XVI-XVIII wieku, 2004, ss. 516; Historia Wychowania. 
Podręcznik akademicki, Kraków 2005, s. 256 (dwa wy-
dania). Szczególnie znaczące dla badań nad Kościołem 
katolickim w Polsce jest opracowanie mapy organi-
zacji Kościoła w Polsce około 1772 roku wydanej 
w 1980 roku. Do dzieła tego nawiązuje monumental-
ne opracowanie Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 
1772 r. Struktury administracyjne z 1996 roku, w któ-
rym zestawiono parafie, placówki zakonne, świąty-

nie, z uwzględnieniem materiału budowlanego, we-
zwań i prawa patronatu oraz niezmiernie bogatej bazy 
źródłowej, dokumentującej skrupulatnie każdą zareje-
strowaną budowlę kościelną. Pozycje te weszły na sta-
łe do historiografii i stanowią punkt wyjścia wszelkie-
go rodzaju prac kartograficznych i opisowych dotyczą-
cych dziejów Kościoła w Polsce. Prof. S. Litak po swo-
im odejściu na emeryturę w 2005 r. pracował nadal 
dość intensywnie naukowo, m.in. nad udoskonaleniem 
podręcznika do historii wychowania, w ramach kolej-
nych jego wydań oraz doprowadził do wydania Atlasu 
Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w XVIII wieku, Lublin 2006, ss. 512.

Nie szczędził też swych sił dla uczniów i wycho-
wanków służąc radą i pomocą w sprawach naukowych. 
Miał zawsze dla nas czas i szereg dobrych rad, nie-
jednokrotnie wykraczających poza obszary badawcze. 
Zmagając się już z ciężką chorobą opracował książ-
kę z dziedziny historii szkolnictwa w Rzeczypospolitej 
od średniowiecza do reform szkolnych Komisji 
Edukacji Narodowej, która wkrótce ukaże się na ryn-
ku. Pozostawił swoim wychowankom bogaty księgo-
zbiór: książki, mapy, rękopisy, wypisy źródłowe, mikro-
filmy, które przeznaczył dla dalszych badań. To nie-
wątpliwie wielki dar, ale i ogromne dla nas wyzwanie 
naukowe, któremu będziemy starali się sprostać.

Joanna i Bogumił Szady



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 2 (124) marzec-kwiecień 2010

21
ak

tu
al

no
śc

i

27 stycznia

Książka pt. „Prawo polskie. Próba syntezy” pod redakcją ks. prof. Tadeusza 

Guza, prof. Jana Głuchowskiego i dr Marii R. Pałubskiej została wyróżniona 

w konkursie Magazynu Literackiego KSIĄŻKI (w kategorii prawo). Wręczenie 

okolicznościowych statuetek miało miejsce w Bibliotece Narodowej.

2 i 4 lutego

ks. dr Roberto Germán Zurriaráin z Uniwersytetu La Rioja w Hiszpanii 

wygłosił wykłady otwarte nt. laikatu i laicyzmu oraz młodzieży w Kościele 

dzisiejszej Hiszpanii.

3 lutego

w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki” odbyło się seminarium otwarte nt. „Perspektywy turystycz-

nego rozwoju regionów”. Seminarium prowadził prof. Heinz-Dieter Quack 

– profesor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych i dyrektor Europejskiego 

Instytutu Turystyki na Uniwersytecie w Trier.

Organizatorzy: Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL we 

współpracy z Katedrą Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie. 

4 lutego

na zaproszenie Katedry Prawa Wyznaniowego KUL wykład otwarty nt. 

prawno-medycznych aspektów problematyki zapłodnienia in vitro i po-

stępowania z zamrożonymi embrionami, ze szczególnym uwzględnieniem 

hiszpańskich regulacji prawnych w tym zakresie, wygłosił ks. prof. Roberto 

German Zurriarain z Uniwersytetu La Rioja w Hiszpanii.

6 lutego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał tytuł Ambasadora 

Lubelszczyzny 2009. Tytuł ten od 11 lat jest przyznawany za promocję 

Lubelszczyzny w kraju i zagranicą. Statuetkę z rąk Marszałka Województwa 

Lubelskiego odebrał ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL.

12 lutego

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował 

spotkanie nt. „Demografia a ekonomia. Krach demograficzny w Polsce. 

Zagrożenie czy rzeczywistość?” z udziałem dr. Cezarego Mecha (PAN, były 

wiceminister finansów, doradca prezesa NBP) oraz prof. Dariusza Gątarka 

(University of New South Wales, były wiceminister finansów, doradca 

prezesa NBP).

13 lutego

Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich KUL oraz Diecezja Sando-

mierska, w ramach Spotkań Cyrylo-Metodiańskich, zorganizowały Między-

narodową Konferencję pt. „Sacri canones – dwadzieścia lat doświadczeń” 

z okazji 20. rocznicy promulgowania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschod-

nich. Na spotkanie zaproszeni zostali, m.in.: bp Christo Proykov, Egzarcha 

Apostolski (Bułgaria); Egzarcha Apostolski dla katolików greckich obrządku 

bizantyjskiego prof. Dimitrios Salachas; bp prof. Dmitrios Salachas, Egzar-

chat Apostolski (Grecja); ks. prof. George Dmitry Gallaro (Pittsburgh, PA – 

USA); ks. dr Eugeniusz Popowicz, Archieparchia Przemysko-Warszawska.

16 lutego

Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Ja-

na Pawła II zorganizował wykład ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego (kierow-

nika Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego na Wydziale Teologii KUL) pt. 

„Światopogląd personalistyczny w ujęciu ks. Wincentego Granata”.

18 lutego

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Fi-

lologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zaprosili do wygłoszenia referatu, 

nt. „Spartakus – laicki święty. Recepcja postaci od epoki Oświecenia po 

wizje marksistów”, dr. Dariusza Słapka (UMCS). 

19 lutego

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „From Granular Computing 

to Human-Centric Computing” (Od obliczeń ziaren informacji do obliczeń 

ukierunkowanych na użytkownika), z udziałem Witolda Pedrycza, profesora 

University of Alberta (Edmonton, Kanada).

Witold Pedrycz to światowej sławy uczony w dziedzinie sztucznej inteli-

gencji, zwłaszcza inteligencji obliczeniowej. Jest członkiem zagranicznym 

PAN, wykłada również w School of Computinmg Uniwersytetu Notingham 

(Wielka Brytania). W 2007 r. otrzymał prestiżową Nagrodę Norberta Wiene-

ra, w 2009 r. Międzynarodową Nagrodę Soft Computing.

22 lutego

Prorektor ds. dydaktyki i wychowania, Katedra Dydaktyki Muzycznej Insty-

tutu Muzykologii oraz Chór KUL zorganizowali Koncert Chopinowski w 200. 

rocznicę urodzin kompozytora. Wykonawcy: Agnieszka Schulz-Brzyska 

(fortepian), Rafał Maciąg (fortepian), Iwona Sawulska (sopran). Koncert 

prowadził ks. Krzysztof Szebla.

Kalendarium



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

22

nr 2 (124) marzec-kwiecień 2010

ak
tu

al
no

śc
i

23 lutego

w rektoracie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między KUL 

i Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Koło Naukowe Stu-

dentów Dziennikarstwa KUL zorganizowali konferencję naukową pt. „Nowe 

Media. Destrukcja czy rozwój?”. Konferencja podzielona została na dwie 

części: „Wpływ Nowych Mediów na Media Tradycyjne” oraz „Perspektywa 

rozwoju Nowych Mediów”.

24 lutego

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „What is Innovation?” (Co 

to jest Innowacja?), z udziałem Hartmuta Hirsch-Kreinsena, profesora Eco-

nomic and Industrial Sociology University of Dortmund (Niemcy). Hartmut 

Hirsch-Kreinsen to doskonały znawca problematyki innowacyjności w ma-

łych i średnich przedsiębiorstwach. Do tematów jego badań należą inter-

nacjonalizacja przedsiębiorstwa i sieci przedsiębiorstw, zmiany sektorowe 

struktury i rozwoju pracy oraz innowacyjność i procesy opracowywania 

nowych technologii. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych 

komitetów doradczych w zakresie polityki innowacji.

w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem Scena 

Plastyczna KUL zaprezentowała spektakl Leszka Mądzika pt. „Odchodzi”. 

Przedstawienie odbyło się w ramach 25 Urodzin Teatru Witkacego.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” był gospoda-

rzem wykładu prof. Andrzeja Zybertowicza (UMK) pt. „Filozofia neutralności 

badawczej w służbie polityki”.

25 lutego

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował 

spotkanie dyskusyjne pt. „Czy Polska może zostać mocarstwem?” z udziałem 

Marka Jurka, Stanisława Janeckiego i Stanisława Michalkiewicza. Spotkanie 

prowadził prof. Mieczysław Ryba.

Koło Polonistów Studentów KUL w ramach Literackich Czwartków zorga-

nizowało spotkanie z poezją Haliny Poświatowskiej. Spotkanie odbyło się 

w Cukierni Chmielewski.

odbyło się sympozjum i koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka 

Chopina zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Muzy-

kologii KUL.

28 lutego

odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Nauki Lublina. Spotkanie nt. 

„Ujęcia zadań i funkcji Uniwersytetu w różnych programach politycznych” 

poprzedziła msza św. w intencji środowiska celebrowana przez abp. Józefa 

Życińskiego w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica.

1 marca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zawarł umowę o współpracy 

z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem w Mińsku. Umowę podpisali 

rektorzy: ks. prof. Stanisław Wilk i prof. Vladimir Nikolaevich Shimov.

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych 

Instytutu Socjologii KUL zorganizowała spotkanie pt. „Aktualna sytuacja go-

spodarcza i społeczna na Białorusi” z udziałem prof. Vladimira Nikolaevicha 

Shimova, Rektora Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Mińsku. 

odbyła się prezentacja książki prof. Juliusza Makarewicza ,,Wstęp do filozofii 

prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe”.
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1-3 marca

w Kościele Akademickim KUL odbyła się pierwsza seria rekolekcji wielko-

postnych, które poprowadził bp Wacław Depo z Zamościa.

3 marca

Koło Starożytnicze Studentów KUL było gospodarzem spotkania z Ignacym 

Obozem nt. „Tlamatini – Obraz mędrca wśród ludów Nahua na podstawie 

wybranych dzieł literackich”. 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyły się Studenckie 

Targi Pracy i Praktyk zorganizowane przez Biuro Karier.

4 marca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Percepcja wzrokowa 

obiektów trójwymiarowych: historia – psychofizyka – modele symulacyjne” 

z udziałem Zygmunta Pizło, profesora Departament of Psychological Scien-

ces (Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA).

Zygmunt Pizło profesor psychologii i elektroniki zajmuje się wszystkimi 

zagadnieniami dotyczącymi percepcji wzrokowej, w szczególności percepcji 

kształtu, koloru, ruchu, jak również zakresu stosowalności perspektywy 

i geometrii rzutowej do opisu formowania obrazu na siatkówce i wyjaśnie-

nia percepcji obiektów trójwymiarowych. Wyniki badań eksperymentalnych 

używane są przez profesora do formułowania matematycznych i kompute-

rowych modeli.

6 marca

Instytut Pedagogiki KUL był współorganizatorem IX Ogólnopolskiej Kon-

ferencji Nauczycieli i Wychowawców nt. „Zawód: nauczyciel – trudności 

i perspektywy”.

8 marca

w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki” odbyło się seminarium otwarte nt. „Eksperyment komunistycz-

ny” z udziałem prof. A. Jamesa McAdamsa – profesora nauk politycznych 

i stosunków między narodowych, badacza polityki międzynarodowej w USA, 

Niemczech i krajach byłego bloku sowieckiego.

8-11 marca

Koło Filozoficzne Studentów KUL zorganizowało 52. Tydzień Filozoficzny pod 

hasłem „Filozofia szczęścia”.

10 marca

Krąg Miłośników Poezji „Dziedzictwo” przy Katedrze Filozofii Kultury KUL 

zorganizował wieczór poezji pt. „Czym Jesteś Szczęście?”.

10-11 marca

odbyły się Wiosenne Wykłady Otwarte popularyzujące wśród uczniów szkół 

średnich różne dziedziny nauki uprawiane na Uniwersytecie. W dniach 

wykładów czynny był punkt informacyjny, gdzie uczniowie mogli uzy-

skać informacje nt. oferty edukacyjnej Uniwersytetu na rok akademicki 

2010/2011.

11 marca

odbyło się seminarium pt. „November Revolution and Gregory XVI – a reas-

sessment” z udziałem dr. Christophera Kortena (UAM) zorganizowane przez 

II Katedrę Historii Nowożytnej oraz Koło Naukowe Historyków Studentów 

KUL. 

odbyło się sympozjum naukowe pt. „Od Lepanto do Ebro. Hiszpańska woj-

skowość, XV-XX wiek” zorganizowane przez Katedrę Historii i Kultury Krajów 

Języka Hiszpańskiego KUL, Katedrę Historii Nowożytnej Uniwersytetu La 

Rioja, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Fundację Polsko-Iberyjską.

12 marca

miała miejsce Akademicka Droga Krzyżowa ulicami miasteczka akademic-

kiego. Przewodniczył jej abp Józef Życiński.



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

24

nr 2 (124) marzec-kwiecień 2010

ak
tu

al
no

śc
i

15 marca

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katedra 

Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Stalowowolskie Koło Naukowe 

Studentów Prawa zorganizowali konferencję naukową pt. „Kontratyp karce-

nia małoletnich”. Konferencja była transmitowana on-line.

15-17 marca

Koło Naukowe Teologów KUL zorganizowało XLII Tydzień Eklezjologiczny 

pod hasłem „Kapłaństwo – Skarb w naczyniach glinianych (2Kor 4,7)”. Roz-

mawiano m.in. o tożsamości kapłana, celibacie, kierownictwie duchowym, 

relacjach z laikatem, kryzysie tożsamości kapłańskiej, dojrzałości kapłana.

16 marca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Trait theory and social 

cognitive theory towards an integration” (W kierunku integracji teorii 

cech i społeczno-poznawczej), z udziałem Gian Vittorio Caprara, profesora 

Sapienza University of Roma (Włochy).

Gian Vittorio Caprara to jeden z najwybitniejszych europejskich psychologów 

osobowości. Prowadzi on badania w nurcie poznawczym, nad rozwojem 

osobowości i warunkami twórczego przystosowania. Jest autorem nowej 

zmiennej jaką proponuje w badaniach nad samoskutecznością. Zajmuje się 

również badaniami nad wartościami społecznymi w demokracji.

17 marca

Koło Naukowe Kanonistów KUL zorganizowało konferencję naukową pt. 

„Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL”.

w 70. rocznicą zbrodni katyńskiej Katedra Historii Europy Wschodniej Insty-

tutu Historii KUL zaprosiła z wykładem nt. „Ludobójstwo, Katyń, Rosja” prof. 

Marka Kornata (IH PAN, UKSW).

Instytut Kulturoznawstwa oraz Katedra Teorii Kultury i Sztuki zorganizowali 

spotkanie z przedstawicielkami jedynej polskiej placówki międzynarodowe-

go zgromadzenia sióstr Paulistek s. Lucia Kim i s. Ewą Głowińską nt. środków 

społecznego komunikowania we współczesnej polityce i w przekazie Ko-

ścioła (Polska – Korea – USA). 

Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie KUL było gospodarzem Dnia Patro-

nalnego INoR pod hasłem „I NoRmalnie o seksie”. Konferencji towarzyszyła 

wystawa „Miłość niejedno ma imię”.

18 marca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalo-

wej Woli odbyło się seminarium otwarte nt. „Usprawnianie procesów w celu 

poprawy konkurencyjności firmy”, z udziałem Zbigniewa J. Czajkiewicza, 

profesora University of Houston (USA).

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historycz-

no-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie 

naukowe z referatem ks. prof. Jana W. Żelaznego nt. „Koncepcja Boga i czło-

wieka w myśli syryjskiej III-V wieku – wolność jako jeden z fundamentów 

syryjskiej wizji świata”.

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Katedra Nauk Pomocniczych 

KUL zorganizowali konferencję pt. „Wojny wyobraźni czyli alternatywne 

wizje dziejów”. Konferencję kończył panel dyskusyjny z udziałem Marcina 

Wolskiego, prof. Jana Żaryna i Marcina Ciszewskiego nt. „Czy Polska mogła 

wygrać II wojnę światową?”.

19 marca

miało miejsce uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego budynku Insty-

tutu Biotechnologii KUL. Gościem uroczystości był Wiceminister Krzysztof 

Hetman.
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Centrum Ucrainicum KUL, Związek Piłsudczyków Oddział Lubelski oraz 

Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” zorganizowali uroczystą akademię po-

święconą 90. rocznicy polsko-ukraińskiego sojuszu Józefa Piłsudskiego 

i Symona Petlury.

19-21 marca

odbyły się Dni Mózgu 5: „Mózg – niekończąca się opowieść”, piąta edycja 

popularno-naukowej konferencji organizowanej w ramach Światowego 

Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). Organizatorzy: Studenckie Koło 

Neuronauk i Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL.

21 marca

Chór KUL wystąpił z koncertem w Bazylice Ojców Dominikanów w Lubli-

nie w ramach cyklu koncertów Wielkopostne śpiewanie. W programie: 

Stabat Mater op. 138 J. Rheinbergera oraz utwory: A. Lottiego, G. Fauré, 

F. Mendelssohna-Bartholdy’ego.

Wykonawcy: Magdalena Frącek – sopran, Małgorzata Godlewska – mez-

zosopran, Chór KUL, Trio instrumentalne, Elżbieta Charlińska – organy, 

o. Sławomir Brzozecki OP – słowo. Dyrygent – Grzegorz Pecka.

22 marca

Instytut Politologii KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej we 

współpracy z Fundacją Rozwoju KUL i Fundacją Konrada Adenauera zor-

ganizowali konferencję naukową pt. „Niemcy i Rosja wobec regionu Morza 

Czarnego: współpraca czy rywalizacja?”.

odbył się wykład Krzysztofa Iwanka (Collegium Civitas i Centrum Studiów 

Polska-Azja) pt. „Sejnt Inglisz, patron kariery – o statusie języka angiel-

skiego w Indiach”. Prelegent wystąpił na zaproszenie Instytutu Filologii 

Angielskiej.

22-25 marca

drugą serię rekolekcji wielkopostnych w Kościele Akademickim KUL wygłosił 

o. Wojciech Żmudziński, jezuita, dyrektor Centrum Kształcenia Liderów 

i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni.

23 marca

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował 

spotkanie z Wojciechem Cejrowskim.

24 marca

Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL był gospo-

darzem uroczystości wręczenia Nagrody Polonijnej im. Ireny i Franciszka 

Skowyrów Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. Nagrodę 

odebrał ks. Tomasz Sielicki TChr Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystu-

sowego. Uroczystości towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa 

pt. „Emigracja polska wczoraj i dziś. Duszpasterstwo polonijne”.

w ramach przedświątecznego pokazu klasyki filmowej w Instytucie Kulturo-

znawstwa odbyła się projekcja filmu „Ofiarowanie” Andrieja Tarkowskiego – 

ostatniego, legendarnego filmu wybitnego, zmarłego w 1986 roku reżysera, 

uważanego za jego testament twórczy. Spotkanie zorganizowała Katedra 

Teorii Kultury i Sztuki.

Sekcja Przedsiębiorczości Społecznej Koła Studentów Socjologii KUL zorga-

nizowała serię konferencji poświęconych zagadnieniu ekonomii społecznej. 

Na spotkanie pt. „Po co nam przedsiębiorczość społeczna?” zaproszeni 

zostali dr Andrzej Juros (KUL), Wacław Czakon (Prezes Fundacji Szczęśliwe 

Dzieciństwo) oraz dr Dariusz Cupiał (pomysłodawca i koordynator programu 

Inicjatywa Tato.Net).

24-25 marca

w ramach obchodów roku kapłańskiego w Kościele, Instytut Nauk Biblijnych 

KUL oraz Dzieło Biblijne zorganizowali Wiosenne Dni Biblijne poświęcone 

biblijnej koncepcji kapłaństwa pod hasłem: „Od Melchizedeka do Jezusa – 

Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie”.

25 marca

miało miejsce uroczyste wręczenie Prof. Michałowi Łesiowowi Księgi Pa-

miątkowej pt. „Z lubelskich badań nas Słowiańszczyzną Wschodnią”. Gospo-

darzem uroczystości był Instytut Filologii Słowiańskiej.

Prof. Michał Łesiów to wybitny slawista-językoznawca, autor ponad 900 

publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym, podejmujących 

głównie tematykę języka ukraińskiego w ujęciu synchronicznym i diachro-

nicznym, polsko-ukraińskich związków językowych oraz kilkuset artykułów 

publicystycznych.
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Absolwent polonistyki KUL (1955), współtwórca i organizator slawistyki 

lubelskiej (Sekcja Filologii Słowiańskiej KUL 1989, Zakład Filologii Ukraiń-

skiej UMCS 1991).

Przewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy 

oddziale PAN w Lublinie, członek m.in. Ukraińskiej Wolnej Akademii Nauk 

USA, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Języko-

znawczego, Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów, Forum Polsko-Ukraiń-

skiego, Kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.

26 marca

pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-

nistracji oraz Kierownika Centrum Prawa Amerykańskiego KUL odbył się 

cykl wykładów prof. Jacka Nevina, sędziego sądu okręgowego w stanie 

Waszyngton, wykładowcy Seattle University School of Law.

26-28 marca

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL była współorganiza-

torem konferencji naukowej pt. „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej”, 

która odbyła się w Ostródzie. Konferencja była poświęcona nauczaniu języka 

polskiego i historii za granicą, głos zabrali zarówno teoretycy, jak i sami 

nauczyciele z różnych stron świata.

27 marca

Studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zorga-

nizowali konferencję naukową pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w no-

woczesnej gospodarce”.

28 marca

w Niedzielę Palmową odbył się Papieski Marsz za Życiem. Rozpoczął się 

poświęceniem palm przy pomniku Jana Pawła II na dziedzińcu KUL, następ-

nie uczestnicy przeszli głównymi ulicami centrum miasta do archikatedry, 

gdzie mszę św. w łączności z młodzieżą całego świata odprawił abp Józef 

Życiński.

Album Musica Sacromontana otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii 

Muzyka Poważna – Album Roku Muzyka Chóralna i Oratoryjna. W albumie 

znalazło się nagranie Missa in B Maksymiliana Koperskiego w wykonaniu 

Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Orkiestry 

Akademii Beethovenowskiej.

Jest to już druga płyta nominowana do tej prestiżowej nagrody. W ro-

ku 2009 nominację uzyskała Missa solemnis Maksymiliana Koperskiego. 

Rekonstrukcji manuskryptów i opracowania partytur obu dzieł dokonał 

Grzegorz Pecka.

W konkursie im. Profesora M. Gieysztora na wyróżniające się prace magi-

sterskie w dziedzinie hydrobiologii, organizowanym przez Polskie Towa-

rzystwo Hydrobiologiczne, nagrodę III stopnia za pracę pt. „Rozmieszczenie 

chronionego gatunku grzybieni północnych Nymphaea candida C.Presl na 

Polesiu Zachodnim” napisaną pod kierunkiem prof. Władysławy Wojcie-

chowskiej otrzymał Bartłomiej Małysz.

Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu uruchomił newsletter. Osoby 

zainteresowane konferencjami, wydarzeniami naukowymi i kulturalnymi, 

spotkaniami z ważnymi postaciami Kościoła, nauki, polityki, kultury oraz 

innymi ciekawymi inicjatywami Uczelni będą raz w miesiącu otrzymywać 

e-mail z newsletterem.

Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego pt. „Scripta Biblica et 

Orientalia”, którego współwydawcą jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II. Czasopismo jest poświęcone badaniom starożytnego Bliskiego 

Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela.

Z założenia nowy periodyk ma charakter ogólnopolski. Jest to wspólna ini-

cjatywa Katedry Historii Starożytnej KUL, Katedry Studiów Azjatyckich UAM, 

Katedry Judaistyki UJ oraz Zakładu Historii Starożytnej UW. Czasopismo 

będzie się ukazywało raz w roku.

23 lutego 2010 r. po ciężkiej chorobie, opatrzony Świętymi Sakramentami odszedł 

do Pana Profesor Stanisław Litak, emerytowany pracownik Instytutu Historii oraz 

Instytutu Pedagogiki KUL, wspaniały Mąż, Ojciec i Dziadek, człowiek wielkiej pracowi-

tości i skromności. 

Urodził się 23 lutego 1932 r. w Gliniku, zmarł 23 lutego 2010 r. w Lublinie.

Był długoletnim kierownikiem Katedry Dydaktyki Historii i Historii Szkolnictwa na Wy-

dziale Nauk Humanistycznych oraz Katedry Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej 

na Wydziale Nauk Społecznych, wybitnym badaczem historii Kościoła, historii wycho-

wania i szkolnictwa. Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

członkiem Komitetu Badań Historycznych PAN, Komisji Porównawczej Historii Kościoła 

PAN, Komisji Geografii Historycznej PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego 

Towarzystwa Naukowego. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Msza św. żałobna została odprawiona w sobotę 27 lutego w Kościele Akademickim KUL. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. 

Wolą zmarłego Prof. Stanisława Litaka było, żeby uczestnicy pogrzebu zamiast tra-

dycyjnych wiązanek wsparli Hospicjum Dobrego Samarytanina, w którym przebywał 

w ostatnich tygodniach życia.

28 stycznia 2010 r. zmarł, przeżywszy 91 lat, dr Stefan Konstanty Bortkiewicz, 

twórca i wieloletni szef nowoczesnego rybactwa bydgoskiego, wieloletni Członek 

Zarządu Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. Człowiek prawy i barwny, 

wyjątkowo kochający ludzi i zwierzęta. Pogrzeb poprzedzony mszą św. odbył się 1 

lutego na cmentarzu na Jarach w Bydgoszczy. 

Dr Stefan Konstanty Bortkiewicz urodził się 2 stycznia 1919 roku w Niekraszach. W 1938 

roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego. W 1946 roku reaktywował 

się na wydziale rolnym Politechniki Wrocławskiej. Studia skończył w 1948 roku ze spe-

cjalizacją w zakresie ichtiologii. Pracę doktorską obronił na Wydziale Zootechnicznym 

Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1969 roku.

Przez całe życie zawodowe związany był z rybactwem bydgoskim, w niektórych 

okresach kierując również rybactwem w całej północnej Polsce. Pod koniec pracy za-

wodowej włączył się czynnie w proces odzyskiwania przez KUL majątku przedwojennej 

Fundacji Potulickiej. W latach 1989-2007 pełnił funkcję członka Zarządu Fundacji, 

nadzorując prowadzenie działalności rybackiej w Fundacji.

Wyniesiony z domu rodzinnego patriotyzm oraz wybitna fachowość Stefana Bortkiewi-

cza służyły wszystkim, którzy go znali. Spędzony z nim czas, poświęcony rozważaniom 

o życiu, polityce, myślistwie, rybach i nie tylko, pozwalał na zupełnie inne oglądanie 

świata.



Teatr Enigmatic to studencka grupa 
teatralna założona w 1980 r. na KUL-u. 

Twórcą i pomysłodawcą teatru był Andrzej 
Piwowarczyk (1954-2008). Od 2009 roku teatr 

kierowany jest przez Alicję Jachiewicz-Szmidt.

Premiery w Teatrze Enigmatic KUL
F. Dostojewski „Zbrodnia i kara” 
(premiera w marcu 2010 r.)

A. Czechow „Niedźwiedź”
 (premiera w lutym 2010 r.)



nowy budynek

BIOTECHNOLOGII 

19 marca 2010 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budo-

wę gmachu naukowo-dydaktycznego Instytutu Biotechnologii KUL. 

Budynek będzie miał ponad 2 tys. m2 powierzchni użytkowej: sale 

wykładowe, pomieszczenia dla pracowników naukowo-dydaktycz-

nych, audytorium, pracownie i laboratoria dydaktyczno-badawcze. 

Pięciokondygnacyjny gmach powstaje w kampusie uniwersyteckim 

przy ul. Konstantynów w Lublinie. 

Inwestycja ta znajduje się na liście projektów Programu Rozwój 

Polski Wschodniej i jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakończenie projektu jest planowane we wrześniu 2012 r.


