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odwagi i budzi nadzieję.
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List Rektora KUL – Wielkanoc 2012

Chrystus – Wychowawca
„Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, 

ponieważ króluje na wieki. Alleluja!”

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II!

Zachęceni słowami antyfony mszalnej pozostajemy 
w atmosferze radości ze zmartwychwstania Chrystu-
sa. Święta Wielkanocne są wielką proklamacją prawdy 
o Bogu, który nie zostawia człowieka w nędzy i lęku, 
ale „wszystko czyni nowe”, bo kocha człowieka nie-
pojętą miłością Ojca pełnego miłosierdzia. Uświada-
miamy sobie, że Zmartwychwstanie jest wydarzeniem, 
które zmienia historię świata i człowieka. W wydarze-
niu paschalnym zawarta jest prawda o stworzeniu czło-
wieka przez Boga i na Jego obraz; objawia się prawda 
o losie człowieka, okaleczonego przez grzech, a jedno-
cześnie objawia się prawda o miłości Boga, który Syna 
swego dał, aby człowiek miał życie wieczne. 

Prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa nie mogło za-
głuszyć faryzejskie kłamstwo rozsiewane przez strażni-
ków Grobu Pańskiego. Potwierdził ją sam Jezus Chry-
stus, kiedy po Zmartwychwstaniu rozmawiał z nie-
wiastami; kiedy przyłączył się do uczniów idących do 
Emaus i łamał dla nich chleb; kiedy stanął pośród apo-
stołów i po cudownym połowie ryb, przygotował dla 
nich posiłek; kiedy wątpiącemu Tomaszowi pozwolił 
się dotknąć i powiedział: „błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli”. W dniu Pięćdziesiątnicy św. Piotr 
Apostoł miał więc podstawy, aby przemawiając do Ju-
dejczyków, stwierdzić, że Jezusa Nazarejczyka, przy-
bitego do krzyża rękoma bezbożnych, „wskrzesił Bóg, 
a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32).  

Prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa potwier-
dzają przykładem własnego życia chrześcijanie wszyst-
kich wieków: ci prześladowani przez rzymskich cesa-
rzy, ci z czasów zbrodniczych totalitarnych ideologii 
i ci, którzy teraz, prawie na naszych oczach, są prześla-
dowani lub giną za wiarę w Korei Północnej, w Iranie, 
w Afganistanie, w Nigerii czy w Pakistanie. Ta prawda 
to podstawa naszej wiary. Pozwala żyć nadzieją, że my 
także kiedyś zmartwychwstaniemy.

Zmartwychwstały Chrystus oczekuje od nas, żyją-
cych w trzecim tysiącleciu, że będziemy jego wiernymi 
uczniami, ludźmi o dobrze ukształtowanym sumie-
niu, którzy wiarę oraz miłość Boga i bliźniego odważ-
nie i konsekwentnie przełożą na swoje postawy w co-
dziennym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. 
Naszym zadaniem jest budowanie Królestwa Bożego 
w nas samych i w naszym otoczeniu. Łatwo jest obwi-
niać współmałżonka, przełożonych, księży czy polity-
ków, ale trudniej dostrzec zaniedbania i błędy we wła-
snym postępowaniu i w postępowaniu osób z bliskiego 
nam środowiska. Ubolewając nad jakością życia pu-
blicznego, oburzając się na wulgarne wypowiedzi i ję-
zyk debat politycznych, mając zastrzeżenia do obiek-
tywności i sposobów prowadzenia relacji medialnych, 

coraz wyraźniej dostrzegamy, że zagraża nam przede 
wszystkim kryzys autentycznych wartości. Dostrzega-
my konieczną i pilną potrzebę wychowywania dzieci 
i młodzieży do prawdy i miłości, aby Kościołowi i Oj-
czyźnie przygotować dobrych chrześcijan i uczciwych 
obywateli. Ojciec św. Benedykt XVI powie: „Poświę-
canie uwagi światu młodzieży, umiejętność słuchania 
jej i doceniania jest nie tylko szansą, ale podstawowym 
obowiązkiem całego społeczeństwa, w perspektywie 
budowy przyszłości opartej na sprawiedliwości i poko-
ju” (Orędzie na ŚDP 2012).

Wszyscy jesteśmy wychowawcami, ale wzorem dla 
nas jest Jezus Chrystus: Ten, który uczniom przypomi-
na, aby stawali się jako dzieci; Ten, który wywraca sto-
ły bankierom, by z domu Ojca nie czynili targowiska; 
Ten, który mówi do niewiasty: idź i nie grzesz więcej; 
Ten sam Jezus Chrystus, który po Zmartwychwstaniu 
ukazuje się uczniom idącym do Emaus. 

W obrazie drogi do Emaus możemy odczytać istot-
ne elementy stylu wychowawczego Jezusa Chrystusa. 
Wychowawca przyłącza się do uczniów. To On ich 
szuka, to On czyni pierwszy krok, a poprzez pyta-
nie, nawiązuje rozmowę, która przekształci się w ser-
deczny dialog. Wychowawca towarzyszy im w drodze; 
jest z nimi; z uwagą słucha ich wypowiedzi; okazuje 
im swoją życzliwość; zdobywa ich zaufanie i dopiero 
wtedy naucza. Niespokojne i zatrwożone dotąd serca 
uczniów wypełniają się pokojem, kiedy „zaczynając od 
Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, 
co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 
24, 27). Ich serca zaczynają płonąć z miłości, bo ten 
Nieznajomy – Wychowawca głosi słowa dające życie 
i nadzieję. Uczniowie potrafią odróżnić słowa wypo-
wiadane z głębokim przekonaniem, z serca płynące, od 
okrągłych i pustych formułek. Okazują swoją wdzięcz-
ność. Pragną, by został z nimi. „On okazywał, jakoby 
miał iść dalej”. Jednak znajduje dla nich czas. Przyjmu-
je zaproszenie na wieczerzę, tworzy z nimi wspólnotę, 
by połamać się chlebem, by nakarmić ich własnym 
Ciałem i Krwią. Poznali Go „przy łamaniu chleba”.  

Drodzy Rodzice i Wychowawcy! Spotkanie zmar-
twychwstałego Chrystusa z uczniami na drodze do 
Emaus uświadamia i przypomina, że z Jego sty-
lu wychowawczego winniśmy brać wzór naszej pracy 
z dziećmi i młodzieżą, naszego o nich zatroskania. Czy 
ich szukamy? Czy z uwagą wysłuchujemy? Czy mamy 
dla nich czas? Czy głosimy słowa dające życie i nadzie-
ję? Czy razem z nimi, we wspólnocie idziemy, by po-
łamać się chlebem, aby Go poznali, aby poznali zmar-
twychwstałego Chrystusa, który daje życie wieczne? 

Chrystusowy styl wychowawczy prezentował nasz 
długoletni Profesor i Patron Błogosławiony Jan Paweł 
II. Wtedy, gdy apelował do młodzieży: „Musicie od 
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siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wyma-
gali”, jak i wtedy, gdy budził nadzieję, dodawał odwagi 
i z głębi serca wołał: „Wy jesteście przyszłością świa-
ta! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją 
nadzieją!” Jego wezwanie skierowane do nas 25 lat te-
mu, aby Uniwersytet „służył prawdzie”, wciąż pozosta-
je dla nas aktualnym programem edukacji i formacji 
kolejnych pokoleń młodych ludzi. Relikwie bł. Jana 
Pawła II w naszym kościele akademickim ożywiają 
w całej wspólnocie uniwersyteckiej duchową obecność 
naszego Patrona wraz z Jego przekazem, że „człowie-
ka nie można zrozumieć bez Chrystusa”. Pragniemy 
poszukiwać pełnej prawdy o człowieku, a więc takiej 
prawdy, która odkrywa się i realizuje dopiero w spo-
tkaniu z Chrystusem – Odkupicielem człowieka. „Bez 
światła prawdy każdy człowiek prędzej czy później 
zwątpi w wartość własnego życia i relacji, które się na 
nie składają” (Benedykt XVI: Orędzie na ŚDP 2012). 
W obliczu bezkrytycznego pluralizmu i szumu medial-
nego, kiedy w dyskusjach często dla prawdy nie ma już 
miejsca, a liczą się tylko subiektywne opinie i odczucia, 
nasz Uniwersytet pragnie wychowywać młodzież do 
prawdy, do autentycznej wolności oraz do wytrwałego 
poszukiwania sprawiedliwości i pokoju. Pragniemy tak 
realizować wymagania formacji integralnej, aby wy-
kształcenie młodego człowieka było wpisane w jego 
duchową i moralną dojrzałość oraz gotowość do służby 
Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). 

Uniwersytet ma świadomość posiadania wielkie-
go humanistycznego i chrześcijańskiego dziedzictwa, 
którym dzieli się ze współczesnym światem, służąc 
wiernie Kościołowi. Jednocześnie mamy świadomość 
potrzeby odpowiadania na nowe wyzwania nauki, któ-
re domagają się wysokich kompetencji i odpowiedzial-
ności w badaniach naukowych, gdyż tylko wtedy nauka 
będzie rzeczywiście służyć człowiekowi, a uniwersy-
tet będzie służył prawdzie, wolności i życiu. W tym 
kontekście szczególnie cieszy dowartościowanie całej 
kulowskiej tradycji filozoficznej przez Polską Komi-
sję Akredytacyjną, która kierunkowi filozofia przy-
znała ocenę wyróżniającą. Troszcząc się o poszerzanie 
oferty dydaktycznej dla kolejnych pokoleń młodzieży 

akademickiej nie zapominamy o wymiarze międzyna-
rodowym, o czym świadczą kierunki studiów prowa-
dzone w języku angielskim czy studia z kultury i języ-
ka chińskiego, które otwieramy we współpracy z uni-
wersytetami z Chin i Tajwanu. Z ofertą edukacyjną 
wchodzimy w środowiska kanadyjskie i amerykańskie, 
m.in. poprzez zorganizowanie Uniwersytetu Otwarte-
go. Obecną w naszym środowisku wrażliwość na do-
bro i piękno potwierdzają nowe inicjatywy studenckich 
zespołów teatralnych czy kolejne laury sportowe zdo-
bywane przez kulowskich sportowców. Godne pod-
kreślenia są znaczące postępy w wydawaniu kolejnych 
tomów Encyklopedii Katolickiej oraz zainicjowanie 
edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera. Wszechstron-
ny rozwój Uniwersytetu widać także i po tym, że w ra-
mach projektów unijnych realizujemy nowe inwestycje: 
gmach Biotechnologii, Interdyscyplinarne Centrum 
Badań Naukowych, Centrum Transferu Wiedzy „Col-
legium Egidianum” (ku czci naszego Założyciela – ks. 
Idziego Radziszewskiego) czy gmach Inżynierii Śro-
dowiska na Wydziale Zamiejscowym w Stalowej Woli. 
Te nowe obiekty uniwersyteckie, wraz z zagospodaro-
wywanym kampusem na Majdanku, pozwolą zdecydo-
wanie poprawić infrastrukturę naukowo-dydaktyczną 
i badawczą dla studentów i kadry naukowej.

Wdzięczni Bogu za dotychczasową opiekę, wyra-
żamy także naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy 
wspierają naszą Alma Mater modlitwą i pomocą mate-
rialną. Niech zmartwychwstały Chrystus umacnia, do-
daje odwagi i budzi nadzieję, a Jego styl wychowawczy 
niech zawsze będzie punktem odniesienia dla naszej 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

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

Jana Pawła II
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Słowo wstępne wygłosił 
ks. prof. Stanisław Wilk, 
Rektor KUL. Przywitał gości 
i podziękował wszystkim 
osobom i instytucjom, 
które wsparły realizację 
tego zaszczytnego 
przedsięwzięcia.

„Uniwersytecie! Służ prawdzie!” – ty-
mi słowami bł. Jan Paweł II, 25 lat temu, 
zobowiązał naszą społeczność akademic-
ką do takiego prowadzenia badań nauko-
wych, do takiego kształcenia i wychowy-
wania młodzieży, aby poprzez tę różno-
raką uniwersytecką działalność prowa-
dzić do wyzwalania człowieka i służyć 
życiu. Dziś jesteśmy świadkami licznych 
medialnych insynuacji i kłamstw wysu-
wanych pod adresem Kościoła. W wielu 
krajach chrześcijanie są prześladowani, 

podobnie jak to miało miejsce w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa. Ojciec 
Święty Benedykt XVI, który poprzez 
przyjęcie godności doktora honoris cau-
sa naszej Alma Mater, pozwala nie tyl-
ko zaliczać się do grona naszej społecz-
ności akademickiej, lecz daje nam także 
wspaniały przykład służenia prawdzie. 
Jego odpowiedzią na ataki skierowane 

wobec Kościoła, na jego nauczanie, na 
ludzi Kościoła i na sam Urząd Piotro-
wy, jest m.in. propozycja, aby rozpoczy-
nający się 11 października 2012 roku 
Rok Wiary przebiegał pod hasłem: „Żyć 
prawdą w miłości”. Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II solidaryzuje 
się z Ojcem Świętym. Jednym z wyra-
zów tej solidarności jest to dzieło, które 
pragniemy Państwu dziś zaprezentować. 
Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do 
odrodzenia wiary i wyjścia z kryzysu du-
chowego Polski i Europy.

Tom zatytułowany: Teologia liturgii. 
Sakramentalne podstawy życia chrześcijań-
skiego – jest pierwszym z zaplanowanych 
w systematycznym układzie 16 tomów 
Opera Omnia Josepha Ratzingera, stano-
wiącym przekład oryginalnej niemiec-
kiej edycji Gesammelte Schriften Wydaw-
nictwa Herder. Rozpoczęcie edycji od 
tej księgi jest wyraźnym życzeniem Be-
nedykta XVI, który poprzez liturgię pra-
gnie nam dać jak gdyby klucz do rozu-
mienia wszystkich jego pism. 

20 lutego odbyła się uroczysta prezentacja 11. tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera pt. „Teologia 

liturgii” w przekładzie o. dr. Wiesława Szymony OP. Redaktorami wydania polskiego są ks. prof. 

Krzysztof Góźdź, Kierownik Katedry Historii Dogmatów i prof. Marzena Górecka, Dyrektor Instytutu 

Filologii Germańskiej (tytuł oryginału: Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung 
christlicher Existenz, hg. von Gerhard Ludwig Müller, Freiburg in Br.: Herder 2008). Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem 

16 tomów pism Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia w języku polskim. Na uroczystą 

prezentację pierwszego tomu Opera Omnia przybyło liczne grono zainteresowanych nowym 

wydawnictwem. Goście mieli okazję obejrzeć film Waldemara Malugi o pobycie Josepha Ratzingera 

na KUL w 1988 r. oraz wysłuchać koncertu Orkiestry Barokowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Teresy Krasowskiej.

Polskie wydanie Opera Omnia nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia:

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubelskiego
Prezydent Miasta Lublin

i Rada Miasta Lublin

Promocja Opera Omnia 
Josepha Ratzingera



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 2 (136) marzec-kwiecień 2012

7
pr

om
oc

ja
 O

pe
ra

 O
m

nia
 Jo

se
ph

a 
Ra

tz
in

ge
ra

Prezentowana dziś Teologia litur-
gii nakreśla podstawową drogę relacji 
między rzeczywistością czasową i po-
nadczasową, widzialną i niewidzialną, 
boską i ziemską, wypływającą z inicja-
tywy samego Trójjedynego Boga, który  
z miłości do człowieka oddał w ofierze 
krzyżowej własnego Syna, by zbliżyć się 
w możliwie najbardziej realny sposób do 
człowieka i pokazać mu pewne miej-
sce i środek, który pomoże mu w swojej 
ziemskiej wędrówce zbliżać się do Nie-
go. Rozpoczynając wydawanie swoich 
Dzieł Wszystkich od tematu liturgii, Pa-

pież – jak sam pisze w „Przedmowie do 
wprowadzającego tomu moich pism” – 
pragnie podkreślić „prymat Boga, prio-
rytet tematu Boga”. „Najpierw Bóg – to 
mówi nam rozpoczynanie od liturgii. 
Gdzie czynnikiem decydującym nie jest 
wzgląd na Boga, tam wszystko pozostałe 
traci swe ukierunkowanie” (s. 2). Papież 
przytacza tutaj znamiennie słowa Reguły 
św. Benedykta: „Nie może być nic waż-
niejsze od Służby Bożej” i przypomina, 
że drugi człon słowa „ortodoksja” – doksa 
nie znaczy „opinia”, lecz „chwała”, i że 
tym samym „nie chodzi tu o poprawne 

myślenie o Bogu, lecz o właściwy sposób 
oddawania Mu chwały i odpowiadania 
Mu. (…) Dlatego uczenie się poprawne-
go sposobu wielbienia Boga – ortodok-
sji właśnie – jest najważniejszym darem, 
który otrzymujemy od wiary” (s. 2).

Teologia liturgii zaprasza nas do pod-
jęcia życiowej wędrówki po niezwykłej 
drodze rozpoznawania ducha komuni-
kacji między światem ludzkim i boskim, 
angażowania się w służbę i kult Boga, aż 
po moment całkowitego oddania się na 
wzór jedynej w swoim rodzaju Ofiary 
Syna Bożego na krzyżu. „Drogę tę ce-
chuje prymat Boga, a w Jego perspekty-
wie ukazuje się niepowtarzalne piękno 
każdego człowieka, a przez to i świata. 
Podstawowa hierarchia: Bóg – człowiek 
– świat wyznacza pewne ukierunkowa-
nie na określony przez Stwórcę cel, ja-
kim jest ostateczne zjednoczenie czło-
wieka z Bogiem. Zachwianie tej hierar-
chii, wyrażające się w budowaniu świata 
bez Boga albo przeciw Bogu, wiedzie 
nieuchronnie do dramatu samego czło-
wieka, do czego, niestety, doprowadza-
ły już różne ideologie” (s. VIII). Joseph 
Ratzinger od początku swego nauczania 
jako profesor dogmatyki, a dziś szcze-
gólnie jako Świadek wiary na Urzędzie 
Piotrowym,  stoi na straży tego istotnego 
aksjomatu cywilizacji chrześcijańskiej, 
że relacja człowieka do Boga nie może 
być rozumiana w sensie wyłącznie teo-
retycznym, lecz musi przybrać znamio-
na ontologiczne, czyli duchowego i sa-
kramentalnego włączenia się konkretnej 
osoby ludzkiej w życie Boże. Na tym po-
lega podobieństwo Boże osoby ludzkiej, 
a przez to i ziemskie piękno człowieka. 
To nasze przeznaczenie odsłania w peł-
ni dopiero liturgia chrześcijańska, reali-
zująca się przez Chrystusa w Kościele. 
Nie bójmy się kroczyć tą drogą ku Bogu 
i ku pełni swego człowieczeństwa.

ks. Stanisław Wilk

Joseph Ratzinger, Autor szesnastoto-
mowego dzieła Opera Omnia, w tym 

prezentowanej dzisiaj prawie siedmiu-
set stronicowej wersji polskiej tomu Teo-
logia Liturgii. Sakramentalne podstawy 
życia chrześcijańskiego, jest nie tylko – 
jak trafnie napisał we wstępie do wy-
dania niemieckiego – Biskup Profesor 
Gerhard Ludwig Müller – prominent-
nym teologiem dogmatykiem (Teolo-
gia liturgii, s. 5), lecz także filologiem, 

miłośnikiem i znawcą słowa, czyli phi-
lo-logos. Stwierdzając w rozdziale o sa-
kramentalnych podstawach egzysten-
cji chrześcijańskiej, że każdy człowiek 
został wpisany w Boską historię świata 
i tym samym w sakramentalny wymiar 
chrześcijańskiej rzeczywistości, sam Au-
tor podkreśla, jak istotną rolę odgrywa 
dla człowieka język jako system zna-
ków i znaczeń i w jak wielkiej mierze 
słowo kształtuje jego jestestwo: „Moje 

człowieczeństwo realizuje się w słowie, 
w języku, który nadaje kształt mojej my-
śli i włącza mnie we wspólnotę ludzi, 
odciskającą znamię na moim własnym 
człowieczeństwie. Jednak języka, który 
możemy w ten sposób uznać za istotne 
medium realizacji ludzkiej egzystencji, 
nie tworzę sam. Nabiera on sensu przez 
to właśnie i w tym, że łączy mnie z ludź-
mi, którzy mnie otaczają teraz i którzy 
żyli przede mną. Język jest wyrazem 

Teologia liturgii Josepha Ratzingera
z perspektywy filologicznej
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ciągłości ludzkiego ducha w historycz-
nym rozwoju jego istoty” (s. 196).

Metajęzykowa refleksja Papieża, 
wpleciona tu w tok wywodu teologicz-
nego, zdaje się wyznaczać jednocześnie 
cel i drogę, jaką Autor ze swoją książką 
pragnie przebyć, by trafić do jej odbior-
cy, do którego kieruje przebogate w treść 
rozważania o istotowym, pierwszorzęd-
nym znaczeniu. Nie będzie chyba prze-
sadą stwierdzenie, że ten gest Papieża 
rozszerza promień jego słowa poza eli-
tarne kręgi uczonych i nadaje mu wy-
miar uniwersalny, wyprowadzając Sło-
wo – Logos nie tylko z tradycji helleni-
stycznej Grecji, lecz także z dziedzictwa 
ewangelicznego, a konkretnie Janowego, 
które Wydawca niemiecki sparafrazował 
następująco: „Istotne jest zawsze to, że 
Bóg chce mówić do każdego człowieka, 
a Jego słowo staje się światłością, któ-
ra oświeca każdego człowieka” ( Jan 1, 
9) (s. 5).

Zawarty w prezentowanym tomie 
korpus tekstów Papieża Benedykta XVI 
jest więc skierowany nie tylko do Czy-
telnika wtajemniczonego w świat nauki 
o Bogu, który na drodze poznania ro-
zumowego swobodnie i pewnie poru-
sza się po rozgałęzionym systemie my-
śli teologicznej, lecz do każdego czło-
wieka, który jest obdarowany możnością 
rozumiejącego serca, wykraczającego, ba 
przewyższającego – jak w kontekście 
pewnej krótkiej historii Marcina Bubera 
pisze sam Papież – „rozumienie samych 
słów” (s. 322). Niejednokrotnie na stro-
nicach swego dzieła Joseph Ratzinger 

daje wyraz zatroskania o adresata, dba 
o jego kondycję umysłową i uwzględnia 
jego zróżnicowane możliwości odbioru. 
Czerpiąc z własnej solidnej wiedzy ogól-
nej i specjalistycznej, a nader wszystko 
z Mądrości Bożej, Papież wczuwa się 
jednocześnie w czytelnika, pytając raz 
w jego imieniu, a innym razem wraz 
z nim: 

„Teraz czytelnik może zapytać: A cia-
ło?”; „Co więc mamy powiedzieć?”; „Co 
jednak zrobić z Benedictus?” (ss. 139, 187, 
530). 

Twórca Teologii liturgii jest świa-
domy faktu, że wobec opisywanej bar-
dzo złożonej, bowiem niejednokrotnie 
przedstawianej z wielorakich różnorod-
nych perspektyw rzeczywistości, argu-
mentacje nie mogą być powierzchow-
ne i uproszczone, a wnioski zbyt po-
chopne, lecz przeciwnie – wyczerpujące, 
uwzględniające także inne stanowiska, 
kontrargumenty i zarzuty, nawet jeśli te, 
z biegiem czasu obnażyły się jako non-
sensowne. Jednocześnie Autor zdaje so-
bie doskonale sprawę z komplikacji, za-
wiłości wywodu oraz wynikających z te-
go trudności dla czytelnika. Świadczą 
o tym chociażby wielokrotnie wypowie-
dziane samokrytyczne uwagi Piszącego: 
Roztaczając panoramiczny krajobraz ry-
tów religijnych na przestrzeni dziejów 
– w kościele bizantyjskim i rzymskim 
– Benedykt XVI przystaje w pewnym 
miejscu i stwierdza, jakby usprawiedli-
wiając się przed czytającym, że „zanim 
jednak ponownie zajmiemy się zasadni-
czym pytaniem o sens i wartość obrząd-
ku, które w następstwie tego procesu 
ponownie się pojawiło, najpierw musi-
my wyciągnąć pewne wnioski z naszego, 
trochę może nużącego, szkicu aktualnej 
panoramy obrządków” (s. 131).

Naukowa książka Josepha Ratzin-
gera, którą cechuje teologiczna i inter-
dyscyplinarna terminologia fachowa, 
przebogaty rzetelny warsztat naukowy 
uwzględniający dziesiątki (a może na-
wet setki) najnowszych prac badawczych 
z całej Europy i spoza niej, spójny wie-
lotorowy przekonywający wywód, ścisła 
logiczna argumentacja, wirtuozersko za-
stosowane antycypacje i retrospektywy, 
jest przepełniona licznymi analogiami 
i obrazami zaczerpniętymi z życia co-
dziennego. Są one wyrazem uważnej, 
czujnej postawy Papieża, by jego słowa 
nie odbiegały zbytnio od realiów życia.

Przykładem tego typu operacji jest 
odpowiedź Papieża na pytanie, czym na-
prawdę jest sakrament: „Ponieważ ma-
my tu do czynienia z czymś istotnym, 
spróbujmy to zrozumieć jeszcze przez 
analogię do naszego codziennego życia. 
Z podobnym stanem rzeczy spotykamy 
się, kiedy stwierdzamy, że dwie osoby 

w zatłoczonym tramwaju mogą się zna-
leźć jedna przy drugiej, a mimo to są 
od siebie nieskończenie oddalone. I na 
odwrót, dwie osoby mogą być oddalone 
od siebie tysiące kilometrów, a mimo to 
są sobie bardzo bliskie. Mimo tego od-
dalenia w swym najgłębszym osobowym 
wnętrzu dotykają się wzajemnie. To, co 
możemy stwierdzić już w odniesieniu do 
naszego ograniczonego świata cielesne-
go, urzeczywistnia się w sensie radykal-
nym i totalnym w Zmartwychwstałym, 
który uwolnił się od ograniczeń sarx, od 
granic narzucanych przez historię, oraz 
ma możność dawania siebie wszędzie 
i rzeczywistego bycia w całej swej pełni 
dla ludzi. Właśnie ta otwartość obec-
ności wykraczającej poza wszelką prze-
strzeń stanowi istotę zmartwychwstałej 
egzystencji, która doświadczyła śmierci” 
(s. 277).

Proczytelnicze zabiegi, ułatwiające 
śledzenie wywodu, dają się zauważyć 
nie tylko na płaszczyźnie merytorycz-
nej, lecz również formalno-językowej: 
większość z 33 rozdziałów i 91 podroz-
działów poprzedzają wstępne refleksje 
lub pytania. Nierzadko pada cała kaska-
da pytań lub pytań-odpowiedzi, w któ-
rych Autor unaocznia rangę podejmo-
wanego problemu i w ten sposób sub-
telnie przynagla czytelnika do czujnej, 
wnikliwej refleksji: „Co zatem znaczy 
„transsubstancjacja”? Jak i gdzie miałyby 
tu być obecne Ciało i Krew Chrystusa? 
I jak można rozumieć to, że człowiek 
spożywa Ciało i pije Krew Chrystusa? 
Czy nie pojawia się tutaj mitologiczna 
myśl, że pokarm ziemski mógłby mieć 
duchowy wpływ na człowieka, a więc 
idea magiczno-mistyczna, całkowicie 
sprzeczna z naszą wiedzą psychologicz-
ną i fizjologiczną? I na koniec wszyst-
ko to koncentruje się nieodwołalnie na 
pytaniu o sens kultu chrześcijańskie-
go w ogóle. Dlaczego właściwie w celu 
spotkania Boga muszę iść do kościo-
ła? Czyżby Bóg był związany z jakimś 
obrzędem lub miejscem? Czy w ogóle 
jest możliwe, żeby materia i obrzęd by-
ły pośrednikami lub wręcz uwarunko-
waniami wymiaru duchowego? […] Co 
więc mamy powiedzieć? Czy istnienie 
sakramentów w naszych czasach nie jest 
tylko przyznaniem się do przeszłości, do 
niepokonalnego prymitywizmu pewnej 
części ludzkości? Czy jest to tylko este-
tyczne upiększenie, wywodzące się z du-
cha minionego świata, tolerowane także 
przez krytyczną świadomość dzisiejsze-
go człowieka? A może jest to nieprze-
mijający wymóg i rzeczywistość również 
dzisiaj stanowiąca fundament egzysten-
cji?” (s. 187).

Zamgloną poprzez długie i zawiłe 
zdania złożone strukturę syntaktyczną 
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– notabene tego typu Schachtel – und 
Bandwurmsätze o długości do 11 lini-
jek (wersja oryginalna, s. 205 lub 211) 
spędzają tłumaczom i adiustatorom nie-
jeden sen z powiek – która wynika ze – 
wzmiankowanej już – złożoności po-
dejmowanej problematyki, rozświetlają 
elipsy jak np. „bez wątpienia” (s. 210), 
dobitne powtórzenia jak np. „powtórz-
my to jeszcze raz” (s. 206), kolokwialne 
zwroty jak np. „O co chodzi?” (s. 221), 
wykrzyknienia jak np. „kosmos znaczy 
ład!” (s. 124) czy „to ważne odkrycie!” 
(s. 208) oraz błyskotliwe dygresje jak ta, 
dotycząca niemodnej w kościele zachod-
nim postawy klęczącej: „Istnieją wpły-
wowe kręgi osób, które usiłują nam wy-
perswadować postawę klęczącą. Mówią, 
że nie odpowiada ona naszej kulturze 
(jakiej właściwie?) i nie jest odpowiednia 
dla człowieka wyemancypowanego, któ-
ry staje przed Bogiem w postawie wy-
prostowanej, a wreszcie, że nie przystoi 
ona człowiekowi odkupionemu, który 
dzięki Chrystusowi stał się wolny i dla-
tego nie potrzebuje już klękać” (s. 147).

Obok obcojęzycznych terminów – 
głównie łacińskich i greckich, które są 
zawsze objaśnione w języku ojczystym, 
np. „typoi tou mellontos, czyli typy Tego, 
który miał przyjść” (s. 211) czy „Passa-
haggada, czyli wychwalające Boga opo-
wiadanie o wielkich czynach, których 
dokonywał On dla Izraela” (s. 303), nie 
brak też zakorzenionych we współcze-
snym języku niemieckim anglicyzmów 
jak show, showman, show master, party, 
biznes (ss. 595, 241, 364), które sprawia-
ją, że język naukowego wywodu jest ży-
wy, a styl dynamiczny. 

Teoretyczny wywód naukowy Teo-
logii Liturgii przeplatają wreszcie lapi-
darne zapadające z łatwością w pamięć 
zdania w formie aforyzmów, ponadcza-
sowych prawd, uniwersalnych aksjoma-
tów, które dla ludzi współcześnie żyją-
cych, także tych o przenikniętej racjo-
nalizmem świadomości chrześcijańskiej, 
mogą mieć paradoksalny wydźwięk, po-
dobnie jak w dobie późnego średnio-
wiecza kontrowersyjne tezy Mistrza Ec-
kharta. Przytoczę tylko kilka najbardziej 
wymownych: „Wszelki czas jest czasem 

Boga” (s. 82); „Bóg daje po to, żebyśmy 
my mogli dawać” (s. 302); „Bez adoracji 
nie ma przemiany świata” (337); „Sukces 
Boga przechodzi przez Krzyż i zawsze 
pozostaje pod tym znakiem!” (s. 297); 
„Kościół cierpiących – on jest sukcesem 
Boga w świecie” (s. 298); „Jezus powie-
dział: To czyńcie, nie zaś czyńcie co chce-
cie” (s. 340).

Dzięki tym wszystkim, tu jedynie po-
krótce ukazanym, zabiegom na płasz-
czyźnie treści, języka i stylu Czytelnik 
dzieła Josepha Ratzingera Teologia Li-
turgii nie podzieli dramatycznego losu 
Dürrenmattowskiego Minotaura uwię-
zionego na zawsze w postmoderni-
stycznym labiryncie skompilowanych 
poglądów, lecz znajdzie kolejne drogi 
przejścia z jednego korytarza pojęcio-
wo-myślowego do drugiego, aż w końcu 
ujrzy właściwe wyjście, a za nim pro-
stą drogę prowadzącą do celu życia, ja-
kim jest udział w Liturgii Niebiańskiej, 
sprawowanej z samym Bogiem i z całym 
Kościołem.

Marzena Górecka

Nie można bagatelizować liturgii 
Teologia liturgii Josepha 
Ratzingera

Tytuł tomu 11. Opera Omnia Josepha 
Ratzingera brzmi bardzo misteryjnie – 
Teologia liturgii. Jak należy rozumieć tę 
rzeczywistość liturgii? Gdy kardynał Jo-
seph Ratzinger powie, że „w sprawowa-
niu liturgii decyduje się przyszłość wiary 
i Kościoła”, to istotę tej liturgii stanowi 
bez wątpienia pojmowanie ofiary. 

Już Sobór Watykański II definiował 
liturgię jako „działanie Chrystusa-Ka-
płana i Jego Ciała, czyli Kościoła” (KL 
7). Działanie Jezusa Chrystusa rozumia-
ne jest jako dzieło odkupienia, które-
go dokonał On przede wszystkim przez 
paschalne misterium swej Męki, Zmar-
twychwstania i chwalebnego Wniebo-
wstąpienia. Dzieło Chrystusa oznacza 
najpierw historyczne zbawcze czyny Je-
zusa, a następnie – teraźniejszą celebra-
cję liturgiczną. Obydwa te znaczenia są 
ze sobą ściśle związane: dzieło Chry-
stusa stanowi istotną treść liturgii i za 
pośrednictwem wiary i modlitwy Ko-
ścioła nieustannie przenika do historii. 
W ten sposób liturgia uobecnia nieprze-
mijający bosko-ludzki akt odkupienia. 
Tak rzeczywistym, głównym podmio-
tem liturgii jest Chrystus, który w swym 

akcie odkupienia, dokonanym raz na 
zawsze, przyciąga do siebie historię. 
Dzieje się to głównie w Boskiej Ofierze 
eucharystycznej. 

Obecny świat doby postmoderny, 
a wśród nich nawet i niektórzy liturgiści 
katoliccy,  kwestionują soborowe rozu-
mienie ofiary. Zapewne zarażeni są cho-
robą Lutra, który mówił o ofierze Mszy 
św., że jest „największą ohydą” i „prze-
klętym zabobonem”. Dołączają do nich 
inni, którzy uważają, że idea rzeczywistej 
obecności Chrystusa w Eucharystii zro-
dziła się dopiero w średniowieczu. Nie 
brakuje też takich „światłych” umysłów, 
które nie potrafią odróżnić dosłowności 
tekstu Pisma Świętego od hermeneutyki 
wiary tych teksów, albo widzą sprzecz-
ność między ideą ofiary a paschą. 

Jak zatem odzyskać dziś należne po-
jęcie ofiary? Jak wytłumaczyć światu, że 
dzieło Chrystusa nie jest dla niego ob-
ce? Jak pomóc ludziom w wyobrażeniu 
sobie, że grzech człowieka może zranić 
Boga i że potrzeba takiej ekspiacji jak 
krzyż? 

Ratzinger włącza się słusznie w tę de-
batę i uważa, że przede wszystkim nie 
można bagatelizować liturgii i sprowa-
dzać jej do zwykłego zebrania albo pro-
stego posiłku braterskiego. By odzyskać 

chrześcijańską rzeczywistość ofiary na-
leży – nie tyle iść drogą dyskusji teore-
tycznej czy teologicznej – lecz przede 
wszystkim uzmysłowić sobie tę rzeczy-
wistość Krzyża i Zmartwychwstania 
przez osobiste nawrócenie, przez zasad-
niczą zmianę życia. Tylko wtedy może-
my wyjść z zamętu i zamieszania wokół 
pojęcia ofiary.

Ofiara oznacza zwyczajnie „zniszcze-
nie” jakiejś rzeczy, która ma wartość dla 
człowieka i którą człowiek ofiaruje Bogu 
(np. w Starym Testamencie zabicie i spa-
lenie jagnięcia). Ale czy przez zniszcze-
nie czegoś oddaje się cześć Bogu? „Czy 
będę jadł mięso cielców i pił krew ko-
złów? Złóż Bogu ofiarę dziękczynną 
i wypełnij swe śluby złożone Najwyż-
szemu”, mówi Bóg Izraelowi w Psalmie 
50, 12-14. Zatem ofiara polega nie na 
zniszczeniu jakiejś rzeczy, lecz na prze-
mianie człowieka, na tym, że upodob-
ni się on do Boga i stanie się miłością. 
Ofiara polega więc na procesie przemia-
ny, na theosis człowieka, na zjednoczeniu 
Boga i człowieka, w skutek czego zo-
stanie usunięta różnica między Bogiem 
a stworzeniem. 

Jak to się dokonuje? W jaki spo-
sób człowiek staje się miłością i jed-
nym Ciałem z Chrystusem? Jak dzieje 
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się to zjednoczenie człowieka z Chry-
stusem? Dla uwyraźnienia naszej od-
powiedzi przydatne będzie odróżnienie 
religii opartej na wierze Abrahama, czyli 
naszej, od religii azjatyckich – opartych 
na neoplatonizmie. W obu przypadkach 
chodzi o „stanie się jednym” [człowieka 
z Bogiem]. Dla religii azjatyckich „sta-
nie się jednym” oznacza „wyzwolenie od 
skończoności”, ostatecznie unicestwie-
nie mego „ja” wobec kogoś innego. Na-
tomiast w chrześcijaństwie „stanie się 
jednym” oznacza „zjednoczenie w miło-
ści”, gdzie nie zostaje zniszczona moja 
odrębność (moje „ja”), lecz staje się ona 
wyższą jednością miłujących się na wzór 
życia trynitarnego. 

Mówiąc prościej: gdy w neoplatoni-
zmie skończoność jest przekleństwem 
i człowiek chce się z niej wyzwolić, to 
w chrześcijaństwie stworzoność (skoń-
czoność) jest owocem woli Boga. Czło-
wiek więc nie roztapia się w świecie 
stworzonym, lecz dopełnia się w tym 
świecie przez wolny akt miłości. Usuwa-
na jest różnica i człowiek staje się jed-
nością z Bogiem. Droga do tej jedności 
wiedzie przez miłość, czyli przez nawró-
cenie i oczyszczenie. „Przybiera ona po-
stać krzyża, prowadzi przez tajemnicę 
paschalną, przez śmierć i Zmartwych-
wstanie. Potrzebuje Pośrednika, który 
w swej śmierci i Zmartwychwstaniu sta-
je się dla nas drogą, wszystkich nas po-
ciąga ku sobie i w ten sposób dokonuje 
pojednania (por. J 12,32)”. 

Droga do jedności człowieka z Bo-
giem nie jest jednak żadnym morali-
zmem, lecz procesem przemiany czło-
wieka, czyli ofiarowania się Bogu. 
W chrześcijaństwie bowiem inicjaty-
wa jedności należy do Boga, który jest 

Miłością. Jedynie Bóg może wzbudzić 
w człowieku impuls do miłości. A czło-
wiek, doświadczając bycia kochanym 
przez Boga, może zrodzić dopiero swoją 
miłość ku Bogu. To doświadczenie jest 
po prostu procesem oczyszczenia i prze-
miany, czyli nie tylko otwarcia się na 
Boga, ale też i zjednoczenia się ze so-
bą. „Inicjatywa Boga ma na imię: Jezus 
Chrystus, Bóg, który staje się człowie-
kiem i daje nam siebie samego.” Można 
więc powiedzieć za św. Augustynem, że 
ofiara chrześcijan polega na byciu jed-
nym Ciałem w Chrystusie, tzn. na ofia-
rowaniu siebie samego z Chrystusem. 
Gdy to zrozumiemy, wówczas ofiara 
Mszy św. nie będzie dla nas jakimś nie-
porozumieniem, czy jakimś strasznym 
horrorem.

Uwyraźnienie rzeczywistości ofiary 
podaje nam Janowy obraz „oczyszczenia 
świątyni” ( J 2,13-22). Jezus występuje tu 
przeciw składaniu Bogu ofiar ze zwie-
rząt. Na pytanie władz żydowskich: ja-
kim prawem to czyni, Jezus odpowia-
da: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech 
dniach wzniosę ją na nowo” (w. 19b). 
I rzeczywiście, zburzenie świątyni doko-
nało się na krzyżu. Jezus został ukrzyżo-
wany w tym momencie, gdy zabijano ba-
ranki paschalne. Teraz sam Boży Syn stał 
się Barankiem, czyli dobrowolnie oddaje 
się Ojcu. Odtąd kończą się ofiary stare-
go kultu i na ich miejsce wchodzi jedy-
na Ofiara Jezusa. Jego zmartwychwstałe 
ciało staje się nową świątynią. Ta nowa 
Rzeczywistość – jaką jest Ofiara Syna 
Bożego – przyciąga człowieka do siebie, 
przemienia go i jednoczy z Bogiem.

Przejście od kultu zastępczego, jakim 
były ofiary ze zwierząt, do prawdziwej 
Ofiary Chrystusa, można zrozumieć na 

przykładzie historii Izraela, gdy był na 
wygnaniu. Wtedy nie miał świątyni, nie 
było więc kultu, ekspiacji ani ofiary. Ta 
niemożność składania ofiar całopalnych 
została zastąpiona modlitwą, słowem 
i wreszcie modlącym się człowiekiem, 
stający się przez to słowem do Boga. By-
ła to próba wejścia na drogę antyczne-
go kultu Greków. Ich idea logike thysia, 
czyli ofiary wyrażonej w słowie, została 
ukazana w Nowym Testamencie przez 
obraz „oddana swego ciała na ofiarę ży-
wą, świętą i miłą Bogu” (Rz 12,1). Obraz 
ten został określony terminem logike la-
treia, rozumianym jako ofiara wyrażona 
słowem. Jest to po prostu służba czło-
wieka zorientowana na Logos, w której 
człowiek składa żywą ofiarę w Chrystu-
sie. Ofiara ta, wyrażona w słowie, a więc 
w modlitwie, nie jest zwykłym mówie-
niem, lecz głębokim przeobrażeniem 
naszego bytu w Logosie i zjednoczenie 
z Nim. Zatem kult Boga polega na tym, 
że człowiek upodabnia się do Logosu, 
który przychodzi do nas w Eucharystii 
i „staje się Ciałem”. Mówiąc inaczej: je-
dyna Ofiara Chrystusa, uobecniająca się 
w Eucharystii, czyni każdego z nas ofia-
rą, tzn. jednoczy nas z Bogiem. Istotą 
bowiem ofiary jest jedność ofiarującego 
się człowieka z Bogiem. Dlatego można 
powiedzieć za Piotrem Chryzologiem 
o Eucharystii: „Cudowna ofiara, w któ-
rej ciało jest ofiarowane bez ciała ofiar-
niczego i krew bez jej przelania”. 

Tak Eucharystia jest uteraźniejsze-
niem paschalnej tajemnicy Chrystusa, 
uobecnieniem tajemnicy Krzyża i Zmar-
twychwstania. Tajemnica ta jednoczy 
nas wszystkich na wieczność. Bóg za-
tem działa w liturgii przez Chrystusa. To 
Boży Syn mówi do nas w liturgii i przy-
chodzi do nas po to, aby nas zjednoczyć 
ze sobą i z Ojcem. Tak Chrystus jest na-
szą drogą do Boga, drogą do zjednocze-
nia z Ojcem. Wielkość liturgii chrześci-
jańskiej nie leży więc w tym, co my sami 
w jej trakcie robimy (jak śpiew, muzyka, 
cisza czy piękne słowa); wielkość litur-
gii objawia się jedynie w przychodzeniu 
Boga do człowieka. Trzeba więc włączyć 
się w tego ducha liturgii, czyli w służbę 
Tego, który jest jej podmiotem – Jezu-
sa Chrystusa. Wtedy liturgia nie będzie 
wyrazem świadomości danej wspólnoty, 
lecz objawieniem przyjmowanym wia-
rą i na modlitwie. Posłuszeństwo wie-
rze Kościoła stanowi zatem gwarancję 
jedności liturgii, w której zawarta jest 
ustawiczna teraźniejszość Pana – Maran 
atha! – Pan jest. Przyjdź, Panie!

Tekst oparty został na oryginalnym wykładzie: Joseph 

Ratzinger Opera Omnia, t. 11: Teologia liturgii, Lublin 

2012, s. 601-617

ks. Krzysztof Góźdź
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Na co dzień niełatwo jest wyrażać 
swoje serdeczne i życzliwe uczucia. 

To nie znaczy, że ich nie ma, one są, ale 
ponieważ jesteśmy zapracowani i zabie-
gani, trudno na przykład idąc po ko-
rytarzu, zatrzymywać się co chwilę, by 

mówić spotkanym osobom jak się je lubi. 
Więc w życiu codziennym trochę o tych 
uczuciach zapominamy i może kiedy 
spieramy się o coś, popełniamy nietak-
ty, spieszymy się, te dobre uczucia po-
zostają w ukryciu – ale zawsze istnieją. 

Chyba dlatego stwarza się specjalne 
okazje do ich wyrażania i chcę z tej oka-
zji skorzystać. 

Spotkały mnie dziś wielkie zaszczy-
ty i otrzymuję od Państwa bardzo dużo 
wyrazów sympatii, a słucham ich z za-
kłopotaniem i wzruszeniem. Jestem bar-
dzo wzruszona tą uroczystością, a że to 
wzruszenie było łatwe do przewidzenia, 
zapisałam sobie na kartce to co chcę po-
wiedzieć, a chcę powiedzieć o wdzięcz-
ności i o miłości do uniwersytetu.

Dziś, kiedy po 55 latach żegnam mój 
uniwersytet, w którym się uczyłam, pra-

25 lutego Instytut Psychologii KUL 
świętował jubileusz 50-lecia pra-

cy naukowej Pani prof. Marii Braun-
Gałkowskiej. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św., której przewodniczył Metro-
polita Lubelski abp Stanisław Budzik. 
Dziękując Bogu za osobę i dzieło Jubi-
latki nawiązał do słów proroka Izajasza, 
dziękując za to, że Pani Profesor „od 50 
lat umacnia pognębione dusze pomaga-
jąc rozwiązywać trudne sprawy ludzkie, 
sprawy rodziny i małżeństwa. Uzbraja 
młodych na drogę życia, w oręż mądro-
ści wyrastającej z Ewangelii. Dziś widzi-
my, że światło jej wiary i wiedzy zabłysło 
jak w południe. Kompetencje naukowe 
i gorliwość w podejmowaniu licznych 
zadań stała się jak zroszony ogród, jak 
źródło wody co się nie wyczerpie. A nie 
wyczerpie się, bo czerpie z odwiecznych 
fundamentów. Wielu ludzi może nazwać 
ją naprawczynią wyłomów i odnowicielką 
rumowisk – na zamieszkanie.” Stwierdził 
też, że tytuł „Miłość i odpowiedzialność 
jest adekwatnym streszczeniem całego 
bogatego i różnorodnego dzieła Pani 
Profesor. Cała praca Pani Profesor była 
nacechowana miłością Boga i człowieka, 
i odpowiedzialnością za człowieka przed 
Bogiem”. 

Uroczyste sympozjum otworzył Rek-
tor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk. „Dziś 
na Uniwersytecie mamy nie tylko Insty-
tuty, ale przede wszystkim wspaniałych 

ludzi, realizujących szczytne myśli i idee 
wychowawcze. Wśród nich jak gwiazda 
pierwszej wielkości świeci nasza dostoj-
na Jubilatka. Dobitnie świadczy o tym 
zaproponowany przez organizatorów 
temat naszej konferencji naukowej Da-
lej w tę samą stronę” – powiedział na 
wstępie.

Po krótkim przedstawieniu sylwet-
ki Jubilatki, czego podjął się Dziekan 
WNS, prof. Andrzej Sękowski, Woje-
woda Lubelski prof. Jolanta Szołno-Ko-
guc, w uznaniu wybitnych zasług poło-
żonych w służbie państwu i społeczeń-

stwu, wręczyła prof. Marii Braun-Gał-
kowskiej jedno z najwyższych polskich 
odznaczeń państwowych – Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Następnie Rektor KUL, ks. prof. Sta-
nisław Wilk  wraz z Dziekanem WNS, 
prof. Andrzejem Sękowskim uroczyście 
wręczyli, przygotowaną przez uczniów 
i przyjaciół Pani Profesor, Księgę Jubile-
uszową. Później był czas na wystąpienia 
przybliżające działalność i dokonania 
Pani Profesor Marii Braun-Gałkowskiej 
oraz najważniejsze przemówienie – sa-
mej Jubilatki.

Dalej w tę samą stronę
Prof. Maria Braun-Gałkowska – psycholog, Kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej 

i Rodziny. Pracuje na KUL od 1961 roku. Jej zainteresowania naukowe skupione są na psycho-

logii małżeństwa i rodziny; psychologii wychowawczej i aktywizujących metodach nauczania; 

psychologii mediów; projekcyjnych metodach badania osobowości.

Jest autorką kilkunastu książek i około 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz 

licznych ekspertyz z dziedziny psychologii mediów dla Sejmu RP, KRRiT, Rzecznika Praw Dziecka 

i in. Wypromowała 22 doktorów i ponad 300 magistrów.

Poza pracą naukową prof. Maria Braun-Gałkowska ma duże doświadczenie w praktyce psycho-

logicznej, m.in. jako psychoterapeuta i superwizor, w Ośrodku Terapii Rodzin przy Akademii 

Medycznej i in., obecnie w Ośrodku Psychologicznym im. Natalii Han-Ilgiewicz. Jest autorką 

licznych warsztatów z kontaktu interpersonalnego, myślenia innowacyjnego i psychologii 

rodziny, a także kursów przygotowujących do małżeństwa metodą tzw. warsztatową, prowa-

dzonych w Duszpasterstwie Akademickim KUL od 1975 r. do chwili obecnej.

Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Academy of Family 

Psychology.

Maria Braun-Gałkowska 

Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy
Zacznę od słów z piosenki Wojciecha Młynarskiego:
Trzeba wiedzieć kiedy w szatni, płaszcz pozostał przed-ostatni, 
Trzeba wyczuć kiedy wstać i wyjść… – chyba to wyczuwam, 
a jednak trochę żal – bo całe życie spędziłam z KUL-em, 
– a jednocześnie radość z dzisiejszego spotkania 
– takie dwa w jednym.
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cowałam i spotykałam z ludźmi, mam 
w sobie ogromnie dużo wdzięczności.

Wdzięczność to uczucie otwierające 
na ludzi i przybliżające do tych z któ-
rymi zetknęliśmy się, którzy nam dali 
coś z siebie, poświęcili swój czas, a przez 
to ofiarowali kawałek własnego życia. 
A część życia – to już jest dar bezcenny, 
włączony w nasze życie staje się własny, 
a zarazem nie-własny, jako dług zacią-
gnięty u jednej osoby, który należy zwró-
cić innej.

Korzystam więc z okazji by 
podziękować:

 – Zacznę od moich młodszych ko-
leżanek z Katedry Psychologii Wycho-
wawczej, które zadały sobie wiele trudu 
żeby zorganizować to spotkanie. Dzię-
kuję Wam za to serdecznie, a także za 
wiele lat współpracy w badaniach na-
ukowych, dydaktyce i różnych przedsię-
wzięciach społecznych (że już nie wspo-
mnę o szukaniu ciągle gubionych przeze 
mnie okularów, pen-drivów i kluczy).

 – Dziękuję za lata współpracy mo-
im Kolegom z Instytutu Psychologii, 
a szczególnie jego dyrektorowi Iwonie 
Niewiadomskiej i poprzedniemu dyrek-
torowi Stanisławie Steuden – jesteście 
sprawnymi zwierzchnikami i dobrymi 
przyjaciółkami. 

 – Dziękuję za wspólne lata Kolegom 
z innych Instytutów i z administracji, 
a także Wszystkim, którzy zechcieli dziś 
przyjść, a niektórzy nawet przyjechać.

 – Dziękuję bardzo Pani Wojewodzie, 
która wręczyła mi Polonia Restituta. Jest 
to wielki dla mnie zaszczyt i oczywi-
ście ogromnie się z niego cieszę, ale jest 
w tym też trochę smutku, gdy myślę 
o tych osobach, które wielokroć bardziej 
na taki honor zasługiwały, a nie docze-
kały czasu, w którym stało się to moż-
liwe. Więc jest także zdumienie: któż – 
jeszcze stosunkowo nie tak dawno temu 

– mógł przewidzieć, że Polska będzie 
niepodległa za naszego życia? 

Trzeba zatem mówić jak prorok Iza-
jasz (66,19-11):

Radujcie się, wraz z Jerozolimą,
weselcie się w niej wszyscy, którzy ją 

miłujecie,
Cieszcie się z nią ogromnie wy 

wszyscy, 
którzyście się nad nią smucili. 
 – Dziękuję Jego Magnificencji Księ-

dzu Rektorowi, Panu Dziekanowi i Pani 
Dyrektor Instytutu Psychologii za ofia-
rowanie mi księgi pamiątkowej, a tak-
że wszystkim Osobom, które zechciały 
umieścić w niej swoje teksty – ponie-
waż to była niespodzianka, jeszcze nie 
wiem kto to jest. Od czasów studenc-
kich wiele takich ksiąg miałam w ręku, 
ale przez myśl mi nie przechodziło, że 
sama kiedyś taki dar dostanę. Wielce to 
sobie cenię.

 – Zwracając się do Jego Magnifi-
cencji Księdza Rektora dziękuję Kato-
lickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, 
z którym było związane całe moje ży-
cie. Jest to obecnie, gdy często zmienia 
się miejsce pracy i zawód, model bardzo 
staroświecki, ale u mnie tak właśnie się 
zdarzyło.

Pierwszy raz przyjechałam na KUL 
w sierpniu roku 1939 kiedy miałam 3 
miesiące. Wojna się zbliżała, ale KUL, 
który był wtedy młodziutki – zaledwie 
dwudziestoletni – nadal normalnie pra-
cował i w drugiej połowie sierpnia odby-
wał się Tydzień Społeczny, na który mój 
ojciec przyjechał z wykładem, a z ojcem 
przyjechała moja mama, no i ja. Ów-
czesny rektor, ksiądz Antoni Szymański 
pobłogosławił mnie wtedy i tak to się 
zaczęło.

 – Dziękuję moim rodzicom za ten 
początek i za wszystko co było potem.

Ponownie przyjechałam do Lublina 
gdy miałam lat 17. Wybór studiów na 
KUL-u był dla mnie oczywisty – moja 
siostra już tu studiowała – zresztą, po-
nieważ cała moja rodzina była w okresie 
komuny prześladowana, raczej nie by-
ło wtedy szans żebym dostała się gdzie 
indziej. W 1956 roku, w Październiku 
(tym pisanym przez dużą literę) zaczę-
łam studia.

Jan Paweł II na spotkaniu z KUL-
em w Częstochowie, podczas pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny powiedział: 
Zadaniem uniwersytetu jest także uczyć, 
ale w gruncie rzeczy jest on po to, że-
by człowiek, który do niego przychodzi, 
który ma swój własny rozum już nieco 
rozwinięty i pewien zasób doświadcze-
nia życiowego, nauczył się myśleć sam. 
Uniwersytet jest po to, żeby wyzwolił ten 
potencjał umysłowy i potencjał duchowy 
człowieka.

Mój rozum nie był jeszcze zbyt roz-
winięty, ale miałam szczęście spotkać 
wielkich mistrzów:

 – Ks. profesor Karol Wojtyła – nasz 
kochany Wuj – dużo by mówić…

Choć jako profesor, a potem biskup 
miał liczne obowiązki, poświęcał nam 
wiele czasu, a raczej włączał nas do swo-
jego czasu. Tak właśnie postępuje dobry 
wychowawca, mistrz: idzie ku najważ-
niejszym wartościom i zaprasza wycho-
wanka by szedł w tę samą stronę.

 – O. Mieczysław Krąpiec – wykładał 
chodząc po sali, w rozwianym białym 
habicie i na naszych zdumionych oczach 
tworzył swoją koncepcję bytu.

 – Ks. Stanisław Kamiński – który 
– mimo, że nie było to zadanie łatwe – 
z wielką wytrwałością, uczył nas logicz-
nego myślenia.

A potem psychologowie:
 – Natalia Han-Ilgiewicz – zawsze 

uśmiechnięta, pełna subtelnego ciepła. 
Była dla nas przykładem delikatności 
i szacunku dla każdego. Mówiła pięk-
nym, prostym językiem, często nawią-
zywała do swoich ogromnie ciekawych 
doświadczeń wychowawczych. Za-
wsze czuło się jej życzliwość dla ludzi 
– zarówno bezdomnych dzieci, którymi 
opiekowała się nad Bajkałem po rewo-
lucji bolszewickiej, dla nieletnich prze-
stępców z warszawskiego Powiśla, jak 
i dla nas – swoich studentów.

 – Maria Grzywak-Kaczyńska – 
pierwszy w Polsce psycholog szkolny, 
znawca metod projekcyjnych – przyjeż-
dżała do nas w wieku już bardzo sędzi-
wym, ale zawsze zaangażowana i aktyw-
na. Realizowała swoim życiem wezwanie 
św. Pawła: Bądźcie płomiennego ducha!, 
a gdy kończył się jej pobyt na KUL-u, 
powiedziała, że ludzie dzielą życie na 
pracę – to jest obowiązek, i zabawę – 
czyli to co sprawia przyjemność. Ona 
tak lubiła swoją pracę, że całe życie tylko 
się bawiła.

To byli moi mistrzowie, a uczyłam się 
oczywiście także od innych profesorów 
i od kolegów.

Po studiach zostałam na KUL-u. Za-
angażował mnie ks. prof. Józef Pastuszka 
– twórca kulowskiej psychologii, o któ-
rym mówiło się, że wszystkich studen-
tów pamięta po imieniu.

KUL był wówczas bardzo ubogi 
i ubodzy byli Kulowcy – profesor Grzy-
wak-Kaczyńska zawsze w tym samym 
beżowym sweterku, studentki w teni-
sówkach sprytnie odświeżanych przy 
pomocy pasty do zębów, ale w stołów-
ce wolno było za darmo napić się czar-
nej kawy zbożowej i wziąć, wystawione 
na parapecie w wielkiej miednicy, piętki 
chleba.
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Można też powiedzieć, nawiązując 
do koncepcji Eriksona, że KUL choć 
był w okresie wczesnej dorosłości – jesz-
cze przed kryzysem wieku średniego – 
osiągnął już status tożsamości dojrzałej 
i rozumiał, a także starał się realizować 
zadania, o których później, w roku 1987 
(na naszym dziedzińcu) Jan Paweł II po-
wiedział, że o atrakcyjności KUL-u sta-
nowi jego katolicka specyfika, a wiąże się 
to z nadzieją, że jest możliwa, owszem, 
że istnieje jedność prawdy i życia.

Na KUL-u pracowałam przez pół wie-
ku i związałam się z nim wielostronnie:

– Moim mężem jest profesor KUL-u, 
uczeń Karola Wojtyły, filozof, któ-
ry wspiera mnie zawsze i pod każdym 
względem. Bardzo Ci, Jurku, dziękuję.

 – Tu studiowały wszystkie moje 
dzieci: filozof, historyk sztuki, socjolog 
i psycholog (który tu nawet pracuje). 
Bardzo Wam dziękuję, za to, że jesteście 
moimi dziećmi.

 – Tu się nadal uczyłam, tu uczy-
łam studentów i w tym wzajemnym 
uczeniu się, nabierałam doświadcze-
nia. Szczególnie dużo nauczyłam się od 
swoich uczniów, a zwłaszcza doktoran-
tów, z których każdy stawiał przed sobą, 
a tym samym przede mną, nowe ciekawe 
pytania. Dziękuję każdemu z Was.

 – Stąd (zwłaszcza za czasów komu-
ny) wyjeżdżałam na niezliczone wykła-
dy i warsztaty popularnonaukowe, któ-
re profesor Deptułowa nazywała służbą 
wykładową.

 – Tu także zawierałam trwające wiele 
lat, przyjaźnie wyborne, bo – jak wiado-

mo – przyjaźń jest jak wino, im starsze 
tym wyborniejsze. Wszystkich przyja-
ciół wspominam dziś z wdzięcznością 
i dziękuję.

Jan Paweł II uważał, że uniwersytet 
jest arcydziełem kultury ludzkiej. My-
ślę, że uniwersytet jest tym arcydziełem 
z dwóch przyczyn: ze względu na cel 
swego istnienia i na sposób realizacji te-
go celu.

Przyczyną powstania uniwersytetów 
było zdziwienie i ciekawość wywołu-
jąca pytania o rzeczywistość fizykalną, 
społeczną i o sens życia. Pytania różne 
i różne uzupełniające się kierunki nauk, 
a w nich różne podejścia, tworzą univer-
sitas scientiarum.

Choć obecnie często nazywa się 
uniwersytetami rozmaite szkoły wyż-
sze kształcące w jednej dziedzinie, to – 
choćby były znakomite – w rzeczywisto-
ści nie są uniwersytetami. Uniwersytet 
kształci studentów, ale ożywia go twór-
cza praca badawcza w różnych gałęziach 
nauki i tworzą go naukowcy z różnych 
dziedzin.

A wśród różnych kierunków jest też 
psychologia – o której śpiewamy w stu-
denckiej piosence: glory, glory psycholo-
gia najważniejsza z wszystkich logia.

Nasza psychologia przetrwała komu-
nę i przechowała się na KUL-u jako spe-
cjalizacja filozoficzno-psychologiczna 
wtedy, gdy na wszystkich innych uni-
wersytetach była zamknięta jako nauka 
kapitalistyczna. Potem – w okresie kar-
nawału Solidarności – przekształciła się 
w odrębny instytut.

Młodzi naukowcy w dniu promocji 
doktorskiej składają przysięgę, że będą 
uprawiać naukę nie dla marnej korzyści 
ani próżnej chwały, ale aby szerzej ja-
śniało światło prawdy, które jest pożyt-
kiem rodzaju ludzkiego.

Pierwsza część tej przysięgi jest łatwa 
do zrealizowania, bo pieniądze rzeczy-
wiście dość marne, a i chwała „taka so-
bie”, ale druga?

Czy warto tak o nią zabiegać?
Czy warto pracować na uniwersyte-

cie ?
 – choć wynagrodzenie nieimponują-

ce, ale (jak mówił do Baśki pan Włody-
jowski) – nic to!

 – choć trzeba pisać coraz to więcej 
sprawozdań, podań i projektów, zdoby-
wać awanse, punkty, kategorie itd. – nic 
to!

bo liczy się cel naszej pracy – szuka-
nie światła prawdy, która jest pożytkiem 
rodzaju ludzkiego.

Scientia nihil est, quam veritatis ima-
go – mówi łacińska sentencja – wiedza 
nie jest niczym innym jak tylko obrazem 
prawdy – można jej więc szukać tak-
że na uniwersytetach nie największych 
i nie najsławniejszych. Można jej szu-
kać także wtedy gdy nie jest się wielkim 
uczonym, tylko „takim średnim”. Oczy-
wiście, to miło gdy uniwersytet ma pięk-
ne budynki, bogate wyposażenie i wyso-
kie miejsce w rankingach, ale nie to jest 
najważniejsze.

Czytałam kiedyś piękną anegdo-
tę o budowie gotyckiej katedry. Pewien 
człowiek przechodząc koło tej budo-
wy zauważył trzech kamieniarzy ciężko 
pracujących przy pomocy młotów. Spy-
tał jednego z nich: Co tu robisz? – A on 
odpowiedział: Obciosuję kamienie. A ty 
co robisz? Spytał drugiego. – Ja zara-
biam na chleb, odpowiedział ten drugi. 
Spytał trzeciego: A co ty robisz? Ja bu-
duję katedrę!

Świadomość celu, jakim jest poszu-
kiwanie światła prawdy nadaje sens 
istnieniu uniwersytetu i naszej na nim 
obecności. Chcemy poznać budowę kos-
mosu i budowę atomu, chcemy też po-
znać człowieka i tajemnice jego życia 
psychicznego, a tym zajmują się nauki 
psychologiczne.

– Dlaczego ludzie tak bardzo się róż-
nią między sobą?

– Od czego zależy ich postępowanie?
Universitas to uzupełniające się na-

uki, a także uzupełniające się różne po-
dejścia. W psychologii też można na 
problemy patrzeć z różnych punktów 
widzenia:

Na przykład ta teczka, w której przy-
niosłam swoje notatki:

– można dokładnie zmierzyć w cen-
tymetrach jej długość i szerokość, zwa-



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

14

nr 2 (136) marzec-kwiecień 2012

ju
bi

le
us

z
14

żyć ją i zbadać skład chemiczny materia-
łu, z którego jest zrobiona,

– ale żeby ją opisać trzeba jeszcze 
powiedzieć jakiego jest koloru i jakich 
uczuć ten kolor stanowi projekcję,

– można też wyliczyć ile jest warta 
w złotówkach, ile w euro, a że jest uży-
wana i dość podniszczona – więc chyba 
niezbyt wiele,

– ale nasuwa się wtedy inne pytanie, 
dlaczego w takim razie została przynie-
siona właśnie dzisiaj? Tego nie da się 
zmierzyć, o to trzeba zapytać.

Dopiero te różne podejścia łącznie, 
pozwolą się zbliżyć do prawdy, ale i tak 
nie całkiem ją poznać.

Szukanie prawdy ma oczywiście tak-
że aspekt praktyczny, ponieważ świa-
tło prawdy jest pożytkiem rodzaju ludz-
kiego. Jeśli chodzi o psychologię, dzia-
łania praktyczne polegają na pomocy 
ludziom, a psychologia wychowawcza, 
którą się zajmuję, stawia sobie pytania 
bardzo praktyczne, o (jak mówi profe-
sor Stanisława Steuden) problemy blisko 
człowieka:

– Jak pomagać człowiekowi, żeby był 
dobrym człowiekiem?

– Żeby nauczył się prawidłowego 
kontaktu z innymi ludźmi?

– Jak wspierać człowieka żeby roz-
winął wszystkie swoje potencjalne 
możliwości?

– Jak z nim rozmawiać, skoro (mó-
wiąc słowami arcybiskupa Życińskiego) 
dramat każdego człowieka jest inny?

Wychowanie to właśnie pomoc 
w rozwoju, a najważniejszymi środowi-
skami, w których dokonuje się wycho-
wanie jest rodzina, szkoła, rówieśnicy 
i świat medialny, nabierający coraz więk-
szego znaczenia.

– Jak środowiska te powinny dzia-
łać, żeby wychowanie nie zmieniało się 
w anty-wychowanie uczące przemocy, 
manipulacji, egoizmu?

Poszukiwane odpowiedzi na pytania, 
czyli szukanie prawdy, jest celem uniwer-
sytetu. Benedykt XVI podczas spotkania 
z młodymi wykładowcami uniwersytec-
kimi powiedział, że obecnie, gdy rozsze-
rza się pragmatyczna wizja edukacji, gdy 
jako główne kryterium wznosi się uży-
teczność i sukces – uniwersytet był i jest 
nadal powołany, by był domem, w któ-
rym poszukuje się prawdy właściwej oso-
bie ludzkiej.

Uniwersytet ma też specyficzny spo-
sób tego szukania. Jest to universitas 
magistrorum et studiorum, czyli wspól-
nota uczonych i uczących się, uczniów 
i mistrzów.

Kontakt ucznia z mistrzem nie pole-
ga tylko na tym, że mistrz o czymś in-
formuje go, albo że go o czymś poucza, 
ale jest to raczej wspólne robienie czegoś. 

Polega na tym, że mistrz zaprasza ucznia 
do wspólnego działania. To jest ucze-
nie przez uczestnictwo, o którym Karol 
Wojtyła w Osobie i czynie pisze, że przez 
współbycie i współdziałanie następuje 
współkształtowanie się osób. W kontak-
cie tym jedna osoba (student) jest do-
piero początkująca, a druga (mistrz) ma 
większą wiedzę i umiejętności, jednak 
działanie jest wspólne. Jest to możliwe 
gdy nauczanie prowadzone jest nie tylko 
przez wykłady (w sali lub Internecie), ale 
gdy zajęcia odbywają się także w małych 
grupach, w których kontakt ma charak-
ter twarzą w twarz.

Mistrz posługuje się nie tylko prze-
kazem słownym, (choć i on ma oczy-
wiście znaczenie), ale także bezpośred-
nim przykładem. Wchodząc w grupę 
uczniów nie tyle informuje ich o pew-
nych wartościach, ile pokazuje je swo-
im zachowaniem. Nawiązuje z uczniami 
bezpośredni kontakt, słucha tego co mó-
wią, dyskutuje z nimi i żartuje, a przez 
to zbliża się do ich problemów, angażuje 
w nie osobiście. Swoje zdanie uzasadnia 
nie tylko autorytetem pełnionej funk-
cji i posiadanymi kompetencjami, ale 
także własnym autorytetem moralnym. 
Zaprasza ucznia do swojego warsztatu 
naukowego, działającego na wzór śre-
dniowiecznych pracowni rzemieślni-
czych i artystycznych, w których osoby 
na różnym poziomie kwalifikacji, praco-
wały wspólnie.

Ivan Illicz pisze, że najlepszą me-
todą nauczenia się wielu umiejętności 
jest uczestniczenie w działaniu tego, kto 
już to umie robić. W ten sposób można 

się uczyć rzemiosła, filozofii, logicznego 
myślenia, badań naukowych, kontaktu 
psychologicznego, modlitwy. Związek 
między mistrzem a uczniem jest warto-
ścią bezcenną. Arystoteles mówi o nim 
jako o przyjaźni, w której cokolwiek się 
czyni, ofiarowuje się to jako dar, a Świę-
ty Tomasz z Akwinu uważa, że tego ro-
dzaju nauczanie jest nieuchronnie aktem 
miłości.

Kiedy myślę o uniwersytecie, nasuwa 
mi się obraz rzeki – trwałej i zmienia-
jącej się zarazem. By rzeka mogła pły-
nąć, niezbędne są brzegi względnie sta-
łe, umożliwiające działanie i nadające 
tożsamość – ramy: struktura, budynki, 
przepisy. Kiedy jednak ramy te stają się 
zbyt sztywne, przypominają wycemen-
towane brzegi uregulowanej strugi.

Jeśli chodzi o rzeki, to obecnie na za-
chodzie zaczyna się odchodzić od cen-
tralnie narzucanej sztucznej regulacji 
i budowy wałów powodujących szybki 
odpływ wody, bez możliwości nasącza-
nia nią ziemi. Planuje się renaturalizację 
zostawiając rzekę swobodną i otoczoną 
przez zielone tereny zalewowe, spokoj-
nie nawilżane wodą niezbędną do życia.

Być może ta tendencja zostawiania 
większej swobody ujawni się też w od-
niesieniu do uniwersytetów, bo i w nich 
najważniejszy jest nurt wody, zmienny 
i piękny, a zarazem zasilający otoczenie.

To są ludzie. To ludzie tworzą uni-
wersytet, oni są jego bogactwem. Przy-
chodząc na uniwersytet przez jakiś czas 
jest się w tym nurcie – uczestniczy. Po-
środku prąd najweselszy, najszybciej się 
zmieniający – to studenci, obok profeso-
rowie, którzy są bardziej stali, ale rzeka 
płynie – więc i oni odchodzą. Uczenie 
się i nauczanie łączy się w jeden proces, 
jeden nurt szukania prawdy. Im dłużej 
w tym nurcie bierzemy udział, tym wy-
raźniej widzimy niepełność naszego po-
znania, ale także to, jak wielkie mieliśmy 
szczęście uczestniczenia w tym szukaniu, 
bo Prawda jest jednym z imion Boga.

W tej wspólnocie rośnie wiedza 
i kształtują się postawy, o których do-
piero z czasem można powiedzieć za Ki-
plingiem, że poznałem z biegiem lat, doj-
rzewając z biegiem lat, że to owoc tam-
tych lat, że to było wtedy.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z te-
go, że w tym co mówię o uniwersyte-
cie jest dużo myślenia życzeniowego, ale 
przecież to określenie jest dwuznaczne: 
dotyczy nie tylko myślenia kierowane-
go pragnieniami, ale także życzeń jakie 
składamy sobie przy różnych okazjach. 
Życzę więc mojemu Uniwersytetowi, 
by zawsze był prawdziwą wspólnotą 
uczonych i uczących się, wspólnie szu-
kających prawdy i razem idących w jej 
stronę. 
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19 listopada 2011 r. na KUL odby-
ła się ogólnopolska konferencja 

naukowa pt. Technologie informatyczne 
w sądownictwie – doświadczenia i per-
spektywy. Konferencja zorganizowana 
została przez Stowarzyszenie Absol-
wentów i Przyjaciół Wydziału Prawa 
KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Pu-
blicznego i Konstytucyjnego KUL oraz 
Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. 
Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 
Przewodniczący SAWP KUL ks. prof. 
Józef Krukowski otwierając konferencję 
przywitał licznie zebranych gości, człon-
ków i przyjaciół Stowarzyszenia oraz za-
znaczył, że celem organizowanych przez 
SAWP KUL konferencji naukowych jest 
rozwój nauki i praktyki prawa. Podkre-
ślił również, iż problematyka konferen-
cji skupia się wokół jednego z najmłod-
szych problemów, którego zastosowanie 
ma szczególny, krajowy zasięg, zwłaszcza 
w Lublinie. Następnie w imieniu Rekto-
ra WSZiP głos zabrał prof. Eugeniusz 
Kędra. Życzył zebranym owocnych ob-
rad, które mogą mieć wpływ na praktykę 
funkcjonowania administracji. Zwrócił 
uwagę, że sądownictwo i administracja 
publiczna w Polsce znajdują się obecnie 
w dobie cyfryzacji, która jest wielkim 
wyzwaniem. 

Z kolei ks. prof. Piotr Stanisz, Pro-
dziekan WPPKiA KUL, w imieniu 
władz wydziału wyraził satysfakcję i po-
gratulował organizatorom podjęcia tak 
ważnego współcześnie tematu, który 
z jednej strony jest doskonałą odpowie-
dzią na zmiany prawa, a z drugiej strony 
na praktyczne problemy, które pojawiają 
się w naszych sądach. Konferencja na-
ukowa została podzielona na dwie sesje, 
którym przewodniczyli: dr Małgorzata 
Makarska, Prezes Sądu w Białej Podla-
skiej oraz prof. Eugeniusz Kędra. 

Pierwszy referat wygłosił sędzia dr 
Michał Rojewski (Europejska Szkoła 
Prawa i Administracji w Warszawie) nt. 
Rola informatyzacji w rozwoju sprawne-
go sądownictwa i administracji na przy-
kładzie Krajowego Rejestru Sądowego 
i ksiąg wieczystych. Na wstępie dr Ro-
jewski wskazał, że celem wpisywania in-
formacji do Krajowego Rejestru Sądo-
wego i ksiąg wieczystych jest ich ochro-
na i zabezpieczenie przed ewentualny-
mi klęskami żywiołowymi. Następnie 

prelegent zaprezentował elektroniczną 
księgę wieczystą i szczegółowo przed-
stawił jej strukturę, pokazał także sposób 
sprawdzania jej zawartości. Dr Rojew-
ski przedstawił także akty prawne, które 
stanowią esencję prawną funkcjonowa-
nia systemu elektronicznej księgi wie-
czystej w Polsce. Prelegent zaprezento-
wał sposób prowadzenia internetowego 
Rejestru Ksiąg Wieczystych i Krajowe-
go Rejestru Sądowego, podkreślając przy 
tym, że do niedawna wgląd do księgi 
wieczystej możliwy był jedynie w Sądzie 
Rejonowym, a obecnie można to uczy-
nić z każdego komputera podłączone-
go do Internetu. Przy czym należy mieć 
świadomość, że akta sądowe nie funk-
cjonują tylko wirtualnie, ale gromadzo-
ne są jak dotychczas w wersji papierowej 
w Wydziałach Gospodarczych.

Następny referat pt. Elektroniczny 
sąd cywilny (e-sąd) – zadania, problemy 
i przyszłość wygłosił prof. Jacek Widło. 
Wskazał na istotę postępowania upomi-
nawczego, jego cele i zadania. Prelegent 
zaznaczył, że istniejący w Lublinie e-sąd 
jest w XXI w. sukcesem e-administracji, 
jedynym sądem w Europie, który pozwa-
la na przejście całej ścieżki postępowa-
nia od strony powoda „bez wychodzenia 
z domu”. Odbywa się to przez Internet 
po wcześniejszym założeniu bezpłatne-
go konta. Pozwy spływają z całej Polski 
do Sądu Rejonowego w Lublinie (VI 
Wydział Sądu Rejonowego w Lublinie). 
Obecnie lubelski e-sąd ma do rozpatrze-
nia około 470 tys. spraw. Orzeczenia lo-
kowane są w internetowych aktach, mają 
charakter wirtualny, co nie jest spotyka-
ne w innych postępowaniach. W więk-
szości skład e-sądu stanowią pracownicy 
oraz absolwenci WPPKiA KUL. Prof. 
Widło zaznaczył, że e-sąd nie jest są-
dem tylko dla dużych firm, ale także dla 
drobnych przedsiębiorców, czy też ban-
ków. Podsumowując swoje wystąpienie 
prelegent przedstawił kierunki oraz per-
spektywy dalszego rozwoju e-sądu.

W kolejnej części konferencji pro-
blematykę odpowiedzialności cywilno-
prawnej z tytułu czynności dokonywa-
nych drogą elektroniczną podjął dr Mar-
cin Zygmunt Zieliński (Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Prawa w Warszawie). Za-
prezentował zasady, które pozwalają na 
ochronę interesów między sprzedawcą 

a konsumentem w stosunkach realizo-
wanych w formie elektronicznej. Prele-
gent wskazał również na środki chro-
niące informacje przekazywane drogą 
elektroniczną.

Ostatnim z wygłoszonych podczas 
konferencji referatów była prelekcja 
mec. Pawła Cichosza (KUL) pt. Proce-
sowe gwarancje praw człowieka w elek-
tronicznym postępowaniu upominawczym. 
Prelegent przedstawił temat od strony 
praktycznej, gdyż jako adwokat bierze 
udział także w reprezentowaniu stron 
w postępowaniu elektronicznym. Aby 
dokładniej przedstawić prezentowane 
zagadnienie mec. Cichosz wskazał przy-
czyny powstania elektronicznego po-
stępowania upominawczego w polskim 
systemie prawnym. Prelegent zaprezen-
tował także zasady dotyczące tego po-
stępowania oraz dokładnie je omówił. 
Ponadto zaznaczył jakie problemy do-
tyczące elektronicznego postępowania 
upominawczego powinny zostać jeszcze 
rozwiązane, aby to postępowanie działa-
ło lepiej i sprawniej.

Zarówno po pierwszym, jak i po dru-
gim panelu konferencji odbyła się dys-
kusja z udziałem prelegentów, zaproszo-
nych gości, profesorów i studentów. Wy-
miana różnych opinii dowiodła, że pod-
jęty przez SAWP temat konferencji jest 
zagadnieniem ważnym, które wymaga 
dalszych refleksji.

Obrady podsumował ks. prof. Miro-
sław Sitarz, który podziękował wszyst-
kim zebranym gościom, organizatorom 
oraz prelegentom za sprawne przepro-
wadzenie konferencji. 

Paweł Rogalski

Technologie informatyczne 
w sądownictwie
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13 grudnia 2011 r. 
odbyło się II Forum 
Biznesowe Business Issues 
zorganizowane przez 
Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych KUL. 
Celem konkursu Business 
Issues jest popularyzacja 
wśród studentów lektoratu 
języka specjalistycznego 
– biznesowego 
i wskazanie na możliwość 
wykorzystania go 
w pogłębianiu wiedzy 
z zakresu przedmiotów 
kierunkowych i osobistych 
zainteresowań studentów. 

Wzięło w nim udział 35 studentów, 
przede wszystkim uczestników lektoratu 
o profilu biznesowym. Każdy z nich za-
prezentował w języku angielskim wcze-
śniej zaproponowany temat, który do-
tyczył różnorodnych zagadnień bizne-
sowych, społecznych i ekonomicznych. 
Oto lista zaproponowanych przez nich 
tematów:

  Corporate entertainment
Millions after death 
How to achieve business success 

The role of the international economic  
integration in the development of na-
tional economy
The role of business in society 
All about fast foods 
  Discrimination against women in 
the workplace
The commercialization of Christmas 
Work motivation 
Supermarket tricks 
Secret of shopping sales 
Society ECO Phenomena 
The production of healthy food in  
Poland
Social advertising 
Business in colour 
Who will be the best manager? –  
a few words about management
The sweet smell of success 
Mark Zuckerberg – The father of fa- 
cebook.com 
Franchising 
The business biography of Bill Gates 
Business Angels 
Group G-20 
Red Bull – how to create the  
trademark
Women in business 
The Secret of Red Bull ’s success .
E-business as the most innovative  
methods of running a business
How to prepare and make a successful  
business presentation
Advertisements nowadays 
The importance of culture in Europe- 
an countries (Spain, France, Italy)
Phenomenon of Barbie-influence on  
people
Product placement 
Most powerful women in business 
Allegro.pl – an alternative way of  
selling.

Każdy uczestnik konkursu mógł wy-
korzystać różnorodne formy przekazu: 
prezentację multimedialną, film, audycję 
radiową itp. Prezentacje oceniane były 
przez dwie komisje w składzie: mgr An-
na Borawska (Katedra Zastosowań Ma-
tematyki Instytut Ekonomii i Zarządza-
nia), mgr Katarzyna Plebanek-Karolak, 
mgr Agnieszka Turska oraz mgr Marta 
Cechowicz, mgr Agnieszka Gryta, mgr 
Izabela Wiśniewska. Członkowie komi-
sji brali pod uwagę następujące kryteria:

język: fachowe słownictwo, wymo- 
wa, płynność, rzetelność informacji
struktura prezentacji, pomysł i re- 
alizacja – oryginalność formy, sto-
sowane techniki i pomoce 
umiejętność odpowiedzi na 2 py- 
tania komisji zadane w języku an-
gielskim, dotyczące tematyki wy-
branego projektu i sposobu jego 
realizacji.

Spośród wszystkich uczestników ko-
misje dokonały wyboru pięciu zwycięz-
ców, siedmiu laureatów oraz przyznały 
trzy wyróżnienia. 

Z pewnością II Forum Biznesowe 
spotkało się z dużym zainteresowaniem 
ze strony studentów, o czym świadczy 
liczne uczestnictwo i ciekawe prezenta-
cje. Zespół anglistów zaangażowanych 
w prowadzenie zajęć o profilu bizneso-
wym i zorganizowanie forum bizneso-
wego ma nadzieję, iż konkurs przyczy-
nił się do pogłębienia wiedzy studentów 
z zakresu zagadnień ekonomiczno-biz-
nesowych oraz rozwinięcia umiejętności 
i sprawności językowych.

Katarzyna Plebanek-Karolak
Agnieszka Turska

II Forum Biznesowe
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Przed rokiem smutek i żal gromadził 
społeczność uniwersytecką w koście-

le akademickim. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II utracił swojego 
Wielkiego Kanclerza, Arcybiskupa Jó-
zefa Życińskiego – cenionego Profesora, 
Kierownika Katedry Relacji Między Na-
uką a Wiarą w Instytucie Filozofii Przy-
rody i Nauk Przyrodniczych. W pierw-
szą rocznicę jego śmierci trzy środowi-
ska akademickie, z którymi w różnych 
okresach związany był śp. Arcybiskup 
– Wydział Filozoficzny Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II, Wydział 
Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Wydział Filozofii KUL, który był go-
spodarzem spotkania – zorganizowały 
konferencję naukową poświęconą jego 
osobie. Uczestnicy konferencji skupili 
się nad jednym z naczelnych aspektów 
działalności abp. Życińskiego – jego ak-
tywności naukowej. 

Próba wnikliwego odczytania myśli 
filozoficznej abp. Życińskiego wymaga 
odrębnych studiów ze względu na bo-
gactwo podejmowanych przez niego 
zagadnień, często o charakterze inter-
dyscyplinarnym i ogólnokulturowym. 
Tym samym konferencja zorganizowana 
na KUL umożliwiła nie tyle wnikliwe 
omówienie koncepcji filozoficznej Ar-
cybiskupa, ile raczej pozwoliła wyekspo-
nować kluczowe wątki jego refleksji fi-
lozoficznej, odwołującej się do osiągnięć 
współczesnego przyrodoznawstwa, re-
fleksji na którą wskazywał tytuł kon-
ferencji: „Przyroda – Człowiek – Bóg”. 
Intelektualna działalność abp. Życiń-
skiego ma swój punkt oparcia w pozna-
niu przyrody, w tym człowieka. To nato-
miast ukierunkowuje ku poszukiwaniu 
ostatecznego fundamentu rzeczywisto-
ści, jakim jest Bóg.

Pierwszy i najbardziej twórczy okres 
działalności naukowej abp. Życińskie-
go przedstawił ks. prof. Janusz Mącz-
ka, dziekan Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II, prezentując referat nieobecnego ks. 
prof. Michała Hellera, współpracow-
nika śp. Arcybiskupa. W tekście zaty-
tułowanym Filozoficzny program Józefa 
Życińskiego ks. prof. Heller podjął wą-
tek inspiracji naukami szczegółowymi, 
zwłaszcza przyrodniczymi, determinu-
jący profil uprawianej przez abp. Życiń-
skiego filozofii. Fascynacja science, a za-
razem świadomość niebezpieczeństw 

płynących z prób dogmatyzacji nauki, 
znalazła u abp. Życińskiego przełoże-
nie w rozważaniach z zakresu filozofii 
nauki. W tym kontekście sięgał on do 
koncepcji angielskiego matematyka i fi-
lozofia Alfreda Northa Whiteheada. 

Analiza natury nauki, inspirowana 
filozofią procesu, występująca w myśli 
Arcybiskupa pozwala dostrzec w jego 
rozważaniach trzy ważne kategorie: „ra-
cjonalność”, „metodologiczny pluralizm” 
i „odnowę metafizyki”. Przeciwstawia-
jąc się bezkrytycznemu uwielbieniu na-
uk przyrodniczych i traktowaniu pozna-
nia naukowego jako wyróżnionej formy 
poznania, bronił racjonalności nauki 
osadzając ją w ontologicznej strukturze 
rzeczywistości. Dostrzegał zarazem po-
trzebę dostrajania stosowanych metod 
ze względu na badany przedmiot, pod-
kreślając przy tym aspektywność i ogra-
niczoność badań oraz polemizując z tzw. 
metodologicznym totalitaryzmem. Ten 
swoisty ontologiczny racjonalizm wyra-
żał się w tezie o matematyczności przy-
rody, możliwości refleksji nad przyro-
dą za pomocą formalizmu matematyki, 
co w szczególności rozwijał w oparciu 
o koncepcję pola racjonalności. Jak pod-
kreślał Heller, program odnowy meta-
fizyki uwzględniający zarówno rozwój 
nauk przyrodniczych jak i filozofii przy-
rody, prowadził u abp. Życińskiego do 
zachowania całościowej wizji świata 
przyrody poprzez reinterpretację katego-
rii substancji, która ujmowałaby właści-
wości zjawisk z zakresu mikrodoświad-
czenia. W tym kontekście abp Życiński 
stwierdza, że to „aparat pojęciowy za-
proponowany przez Whiteheada wpro-
wadza element ontycznego zespolenia 
między Bogiem a światem, racjonalno-
ścią przyrody i jej pięknem, konieczno-
ścią przemijania i harmonią ujęć”.

Maksymalistyczny charakter filozo-
fii abp. Życińskiego starał się dookreślić 
ks. prof. Stanisław Wszołek w referacie 
Bóg, przypadek i język. Próba określenia 
pewnego nieporozumienia, podejmując się 
analizy argumentacji na istnienie Bo-
ga w języku filozofii arystotelesowsko-
tomistycznej i języku filozofii przyro-
dy. Przywołując poglądy Arystotelesa, 
dla którego przypadek jest czymś wy-
mykającym się z obszaru racjonalności, 
zdarzeniem wyłamującym się z szeregu 
przyczyn, oraz interpretację tej kategorii 
w myśli chrześcijańskiej, dla której jest 
on po ludzku niedoskonałym postrze-
ganiem rzeczywistości, nieumiejętnie 
rozpoznającej odwieczne Boże zamia-
ry, przeciwstawił je filozoficznej refleksji 
nad współczesnym przyrodoznawstwem. 
W tym miejscu ks. prof. Wszołek odwo-
łał się do poglądów Arcybiskupa, który 
proponował niejako okiełznać przypa-
dek językiem matematyki. Przy pomo-
cy rachunku prawdopodobieństwa zda-
rzenia losowe stają się „przewidywalne”. 
Tym samym takie dynamiczne procesy 
zachodzące w świecie, jak ewolucja bio-
logiczna czy rozwój Wszechświata dają 
się opisać bez przeciwstawiania ich Bo-
gu. Bez zaprzeczania Bożej racjonalno-
ści możemy „odkrywać” – mówiąc sło-
wami abp. Życińskiego – potencjalności 
rozwoju określone przez Stwórcę. Po-
glądy „filozofującego w kontekście na-
uki” abp. Życińskiego umiejscawia osta-
tecznie ks. Wszołek pomiędzy dwoma 
formułowanymi współcześnie skrajnymi 
rozwiązaniami zagadnienia przypadku – 
ideą ślepego zegarmistrza oraz koncep-
cją inteligentnego projektu. 

Związki abp. Życińskiego z war-
szawskim ośrodkiem filozoficznym za-
prezentował ks. prof. Jan Krokos, dzie-
kan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

Przyroda – Człowiek – Bóg
Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego – KUL, 10 lutego 2012 r.
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UKSW, wpisując je w panujące ówcze-
śnie polityczne uwarunkowania awansu 
naukowego na uczelniach związanych 
instytucjonalnie z Kościołem katolic-
kim. Kwestie matematyczności przyro-
dy podjęła prof. Anna Latawiec rekon-
struując odpowiedź abp. Życińskiego 
na pytania „Dlaczego matematyka jest 
użyteczna w badaniu przyrody (i nie tyl-
ko)? Co sprawia, że stosowanie narzędzi 
matematycznych jest wysoce efektyw-
ne w opisie zjawisk fizycznych?”. Od-
powiedź na nie formułował abp Życiń-
ski w kontekście fizyki mikroświata. Im-
plikowała ona ontologię, w której pod-
stawowy poziom rzeczywistości tworzą 
relacyjne struktury opisywane w języku 
matematyki. Stanowisko abp. Życińskie-
go zakłada tym samym bytową pierwot-
ność struktur formalnych przed kon-
kretnymi obiektami fizycznymi. W tym 
kontekście posługuje się on kategorią 
pola racjonalności – swego rodzaju „ma-
trycy” świata przyrody, z której określo-
ne związki znalazły bądź dopiero znajdą 
egzemplifikację w procesach fizycznych. 
Uwikłaną tu racjonalność przyrody, któ-
ra niejako warunkuje istnienie przyrody, 
uzasadniająco dopełnia w koncepcji Ar-
cybiskupa Bóg.

Refleksji naukowej abp. Życińskiego 
nieobce były także zagadnienia związane 
z biologicznymi podstawami kultury, co 
przedstawił w wykładzie Biologia a kul-
tura ks. prof. Józef Dołęga. W swoim 
wystąpieniu wyróżnił on odniesienia śp. 
Arcybiskupa do wątków wchodzących 
w skład takich komponentów struk-
turalnych kultury jak nauka, technika/
technologia, sztuka czy religia. W sferze 
nauki poświęcał najwięcej uwagi kwe-
stiom środowiskowym i antropologicz-
nym, choć nieobce mu były zagadnie-
nia o charakterze metodologicznym czy 
epistemologicznym. W tej perspektywie 
jawią się dyskutowane przez abp. Ży-
cińskiego zagadnienia etyczne, kryzysu 
przyrody, wpływu świata naukowo-tech-
nicznego na współczesną cywilizację czy 
dialogu nauki i wiary. Ks. Dołęga wyeks-
ponował tu wartości intelektualne i du-
chowe, które w ujęciu Arcybiskupa peł-
niły istotną rolę w przekraczaniu ogra-
niczeń cywilizacji naukowo-technicznej, 
pogłębianych – błędną jego zdaniem – 
wizją związków między Bogiem a przy-
rodą. Ks. Dołęga wskazał także na ze-
spolenie zainteresowań śp. Arcybiskupa 
w zakresie nauk ścisłych i humanistyki 
w odniesieniu do analizy różnych form 
sztuki, zwłaszcza literatury, oraz szeroko 
pojętej kultury religijnej.

Podczas sesji „lubelskiej”, jej prowa-
dzący, ks. prof. Stanisław Janeczek, dzie-
kan Wydziału Filozofii KUL, zwrócił 
uwagę na zmianę profilu zainteresowań 

ks. prof. Życińskiego od czasu zaangażo-
wania w działalność duszpasterską w ko-
ściele lubelskim i powszechnym w roli 
Metropolity Lubelskiego. W optyce je-
go zainteresowań znalazła się głównie 
potrzeba obrony idei racjonalizmu nie 
tylko w nauce, ale i w kulturze oraz ży-
ciu społecznym. Arcybiskup, niechętny 
programowo wszelkim skostniałym for-
mom integryzmu, irracjonalizmu i fide-
izmu, zaangażował się zwłaszcza w dys-
kusję dotyczącą teorii ewolucji, troszcząc 
się, by Kościół nie wszedł w konflikt 
z dominującym paradygmatem dzisiej-
szych nauk przyrodniczych, jakim jest 
ewolucjonizm.

W tej części pierwszy referat wygło-
sił prof. Piotr Gutowski. Poruszając za-
gadnienie Religia a nauka dotknął żywo 
interesującej śp. Arcybiskupa kwestii po-
trzeby godzenia różnorodnych obrazów 
świata: przyrodniczego, humanistyczne-
go i religijnego. Abp Życiński zagadnie-
nie to umieszczał w perspektywie dwóch 
zasadniczych idei; w zakresie refleksji 
metodologiczno-epistemologicznej sta-
nowił ją naturalizm metodologiczny, 
w odniesieniu do idei nowej metafizy-
ki – panenteizm. Pierwsza płaszczyzna 
refleksji sugerowana przez abp. Życiń-
skiego wpisuje się w podkreślaną przez 
niego potrzebę rzetelnego prowadzenia 
rozważań warunkowanych przedmiotem 
refleksji, bez wykluczania różnorodności 
podejść i płaszczyzn rozważań. Podejście 
to nie pozwala zagubić odmiennych per-
spektyw rozumienia różnych sfer rze-
czywistości, nie wykluczając przy tym 
istnienia Boga, jak również „autonomii 
ducha ludzkiego” charakterystycznego 
dla kultury humanistycznej. Chroni tym 
samym przed metodologicznym izola-
cjonizmem, który przypisuje określone-
mu podejściu poznawczą wyłączność. 

Koncepcja panenteizmu – zdaniem 
prof. Gutowskiego – służy Arcybisku-
powi zapewnieniu komplementarności 
dwóch wspomnianych wyżej obrazów 
świata. Jest to próba budowania nowej 
metafizyki powiązanej z religią. Stano-
wisko to sytuuje abp. Życińskiego z jed-
nej strony w opozycji wobec koncep-
cji umieszczających Boga poza świa-
tem przyrodniczym, z drugiej natomiast 
przeciwstawia się panteizmowi utożsa-
miającemu Boga z przyrodą. Panente-
izm, nie utożsamiając Boga ze światem, 
zdaniem śp. Arcybiskupa, pełniej niż 
klasyczne ujęcia teistyczne ukazuje Jego 
immanencję w świecie. Przeciwstawia-
nie przyczyn naturalnych supranatural-
nym uderza – w jego opinii – w racjo-
nalność przyrody i stworzenia. Bóg jest 
obecny w przyrodzie transcendując ją 
zarazem, nie ingerując w procesy fizycz-
ne i nie zawieszając obowiązywalności 

praw przyrody. Abp Życiński dążył więc 
do wypracowania takiego rozumienia re-
ligii, które znajduje oparcie w racjonal-
nym dyskursie, a jednocześnie takiej wi-
zji, która nie stoi w sprzeczności z uzna-
niem obecności Boga w świecie. Inne 
rozwiązanie, jak to ujął prof. Gutowski, 
„urągałoby samemu Bogu”.

O znamiennej dla myśli abp. Życiń-
skiego koncepcji kultury chrześcijań-
skiej w perspektywie pluralizmu kul-
tury współczesnej mówił natomiast ks. 
prof. Alfred Wierzbicki. We właściwym 
śp. Arcybiskupowi stylu rozważań, ks. 
Wierzbicki ukazał jego starania o sfor-
mułowanie syntezy „trzech kultur” – re-
ligii, nauki oraz sztuki. Kulturę osadzał 
abp Życiński w metaforycznie przed-
stawionej wędrówce człowieka wpisa-
nej w ewolucję kosmiczną. Wiążąc czło-
wieka z przyrodą jednocześnie sprzeci-
wiał się różnego typu redukcjonizmom, 
charakterystycznym choćby dla socjo-
biologii. Tym samym przeciwstawiał 
się próbom autonomizacji tych trzech 
płaszczyzn kulturotwórczej działalności 
człowieka, co dezintegrowałoby wizję 
człowieka. „Według Józefa Życińskiego 
w poszukiwaniu sensu ludzkiego życia 
należy wyjść poza naukę, ale bez po-
rzucania postawy racjonalności, której 
humanistyczna wartość została potwier-
dzona przez nowożytną naukę” – mówił 
ks. Wierzbicki. Dodawał także: „Kry-
tyczne myślenie, uprawianie sztuki i re-
ligijna mistyka nie są tym samym, ale nie 
wykluczają się, zamiast konfliktu pomię-
dzy tymi dziedzinami ludzkiej kultury 
trzeba widzieć konieczność ich inte-
gracji poprzez pogłębioną refleksję nad 
sensem piękna i prawdy”. Według abp. 
Życińskiego, szczególną rolę w tym pro-
cesie odegrać może – wiążące kruchość 
ludzkiej egzystencji i radość dojrzewają-
cego spełnienia – chrześcijaństwo.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy 
św., stanowiącej integralny element kon-
ferencji, ks. prof. Alfred Wierzbicki pod-
kreślał „symfoniczność” poglądów śp. Ar-
cybiskupa, będących harmonijnym ze-
spoleniem prawdy, dobra, piękna i świę-
tości. Zarazem jednak, podsumowując 
lapidarnie myśl filozoficzną abp. Życiń-
skiego, warto mieć na uwadze przywoła-
ne przez ks. prof. S. Wilka, rektora KUL, 
słowa śp. Arcybiskupa: „Traktowanie se-
rio poszukiwań prawdy o świecie wiąże 
się z odrzuceniem relatywizmu postaw 
i wartości oraz przekonaniem, iż wier-
ność zasadom – choćby jak u Sokratesa 
za cenę śmierci – nie stanowi życiowej 
porażki, ale jest wyrazem traktowania 
serio naszych poszukiwań”.

Anna Starościc



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 2 (136) marzec-kwiecień 2012

19
z 

ży
ci

a 
U

ni
w

er
sy

te
tu

Uroczystość, zgodnie z tradycją ka-
tolickiego Uniwersytetu, rozpoczę-

ła Msza św., której przewodniczył abp 
prof. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz 
KUL. Jej rozwinięciem była konferencja 
zorganizowana przez ks. prof. Stanisła-
wa Janeczka, dziekana Wydziału Filo-
zofii, przy współudziale pracowników 
i doktorantów Katedry Historii Filozo-
fii w Polsce. Podjęła ona problematy-
kę organizatorskiego, ideowego i filozo-
ficznego dorobku ks. Radziszewskiego. 
W jej trakcie zaprezentowano edycję lo-
wańskiego doktoratu założyciela KUL: 
Geneza idei religii w ewolucjonizmie 
Darwina i Spencera. Trwałym pokłosiem 
sesji naukowej będzie publikacja, któ-
ra ukaże pełniej osobę i dzieło ks. Ra-
dziszewskiego, na tle stanu szkolnictwa 
przedwojennego, a nawet klimatu ide-
owego, który oddawały ówczesne publi-
kacje prasowe. 

Konferencję rozpoczął wykład ks. 
abp. prof. Stanisława Wielgusa, który 
przedstawił funkcjonowanie lubelskiej 
Alma Mater w kontekście polskiego 
szkolnictwa wyższego w II Rzeczpospo-
litej. Zarysował trudną sytuację polskich 
uczelni w okresie po I wojnie światowej, 
związaną zwłaszcza z brakiem środków 
finansowych, trudnymi warunkami lo-
kalowymi oraz minimalnym uposaże-
niem pracowników akademickich. Mi-
mo – jak podkreślił prelegent – „nauko-
wej mizerii”, nastąpiła wówczas pewna 
normalizacja oraz ujednolicenie warun-
ków uprawiania nauki na poziomie aka-
demickim. Dążono do osiągnięcia dwu 
wymiernych rezultatów: wypracowania 
odpowiedniego ustawodawstwa w za-

kresie szkolnictwa wyższego oraz two-
rzenia nowych uczelni wyższych i reor-
ganizacji już istniejących. Efektem tych 
prac była pierwsza, w odrodzonej Rzecz-
pospolitej, uchwała dotycząca szkolnic-
twa wyższego z 13 lipca 1920 r. Abp 
prof. Wielgus przytoczył szczegółowe 
postanowienia uchwały, zaznaczył tak-
że, że w tworzeniu ustawy inspirowano 
się reformą Wilhelma Humboldta, która 
stanowiła wzór dla XIX-wiecznych uni-
wersytetów niemieckich i austriackich. 
Pewne zmiany, zwłaszcza w kwestii au-
tonomii uczelni, wprowadzała dopiero 
ustawa z 15 marca 1933 r.

Abp prof. Wielgus, opisując stan na-
uki polskiej w dwudziestoleciu między-
wojennym, przytoczył szereg danych 
statystycznych ilustrujących ówczesne 
warunki uprawiania nauki. Pod koniec 
lat trzydziestych pełne prawa akademic-
kie posiadały wszystkie uniwersytety, 
w tym także KUL. Wartym uwagi jest 
fakt, że 33% polskich studentów stano-
wiły kobiety. Wysoki stopień feminiza-

cji polskich wyższych zakładów nauko-
wych stawiał Polskę na wysokiej pozycji 
w rankingu europejskich uczelni. Rzecz-
pospolita wyprzedzała, pod tym wzglę-
dem, takie kraje jak: Niemcy, Włochy 
czy Wielka Brytania.

Mimo więc trudności gospodarczych, 
lokalowych oraz kadrowych uczelni pol-
skich, w krótkim czasie osiągnęły one 
porównywalny z innymi krajami wysoki 
poziom badań naukowych oraz standar-
dy dydaktyczne. 

Wątki biograficzne poruszyła prof. 
Grażyna Karolewicz, najbardziej zasłu-
żony badacz nad dziejami KUL, przed-
stawiając czynniki, które wpłynęły na 
rozwój intelektualny oraz duchowy ks. 
Radziszewskiego. Prof. Karolewicz pod-
kreśliła zwłaszcza religijno-narodową 
atmosferę rodzinnego domu ks. Radzi-
szewskiego, przeciwstawiającą się in-
doktrynacji zaborców (zwłaszcza w za-
kresie wykorzeniania języka polskiego) 
oraz prądom antyreligijnym. Przyszły 
Rektor kształcił się w różnych dziedzi-
nach, pracował także na rzecz rozwo-
ju edukacyjnego swoich kolegów w se-
minarium duchownym, m.in. w formie 
nazwanej od jego imienia tzw. Schola 
Aegidiana. Ze względu na ponadprze-
ciętne zdolności został wysłany na studia 
do Akademii Duchownej w Petersbur-
gu (kontynuującej tradycję zamknięte-
go w 1832 r. Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Wileńskiego), której zo-
stał później rektorem. Pragnąc pogłębić 
zainteresowania dotyczące relacji mię-
dzy nauką (filozofią) i wiarą, udał się na 
studia do Wyższego Instytutu Filozo-
ficznego działającego przy Katolickim 

Trwały fundament Uniwersytetu
Sprawozdanie z konferencji w 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego
„Tak bardzo chciałbym, by dzisiejsza uroczystość nie była tylko 
sięganiem w przeszłość, choćby i czcigodną. Jeśli wracamy do 
przeszłości, to tylko by pytać jakie są nasze korzenie, pytać 
czy płyną przez te korzenie dobre soki. Myślę, że dobre, skoro 
dzieło trwa i rozwija się” – te słowa wypowiedziane przez ks. 
prof. Stanisława Janeczka 23 lutego 2012 r. na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wieńczyły uroczystość 
poświęconą ks. Idziemu Benedyktowi Radziszewskiemu – 
założycielowi i pierwszemu rektorowi KUL – w 90. rocznicę 
jego śmierci. Ks. Radziszewski założył trwały fundament, który 
stanowi o przyszłości i rozwoju uniwersytetu.



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

20

nr 2 (136) marzec-kwiecień 2012

z 
ży

ci
a 

U
ni

w
er

sy
te

tu

Uniwersytecie w Lowanium. Ośrodek 
ten stał się dla ks. Idziego Radziszew-
skiego inspiracją do utworzenia kato-
lickiego uniwersytetu także na ziemiach 
polskich. Gdy więc Rzeczypospolita po-
wracała na mapę Europy, ks. Radziszew-
ski zwrócił się o pomoc w realizacji tej 
idei do Polaków mieszkających w Rosji. 
Prof. Karolewicz przytoczyła dokładne 
procedury w osiągnięciu realizowane-
go celu: powołanie Komitetu Organi-
zacyjnego, poruszenie kwestii założenia 
uniwersytetu na Konferencji Episkopa-
tu, starania o uzyskanie zgody u władz 
państwowych. Przypomniała również, iż 
ksiądz Radziszewski ,,potrafił zafascy-
nować ideą uniwersytetu zarówno osoby 
świeckie jak i duchowne”.

Dociekania filozoficzne ks. Radzi-
szewskiego przedstawili ks. dr Rafał 
Charzyński i ks. dr Michał Maciołek, 
współwydawcy Pism ks. Radziszewskie-
go. Ks. Charzyński podkreślił, że głów-
nym prądem kształtującym postawę in-
telektualno-filozoficzną ks. Radziszew-
skiego była neoscholastyka w wydaniu 
lowańskim, a prezentowany na konfe-
rencji doktorat księdza Idziego jest tego 
znakomitym przykładem. 

Ks. Radziszewskiego nurtowało 
zwłasz cza zagadnienie ewolucjonizmu, 
kojarzonego z materializmem, ujawnia-
jące postępującą przepaść między na-
ukowym a religijnym obrazem świata. 
Wpisując się w program neoscholasty-
ki lowańskiej, ks. Radziszewski pole-
mizował z tymi poglądami, odwołując 
się do wyników nauk szczegółowych, 
zwłaszcza psychologii eksperymental-
nej. Ks. Radziszewski próbował rów-
nież dowieść bezzasadności pozornego 
konfliktu między wiarą a nauką. Bronił 

racjonalnego charakteru teologii, której 
zarzucano sprzyjanie fideizmowi. Prele-
gent dostrzegł także zainteresowania ks. 
Radziszewskiego filozofią polską.

Ks. Charzyński zaznaczył, że choć 
ostatecznie o zasługach ks. Radziszew-
skiego stanowi praca na rzecz powsta-
nia i rozwoju KUL, a także intensywna 
działalność dydaktyczna, to przecież je-
go dorobek filozoficzny jest wcale nie-
mały (artykuły, skrypty, recenzje, spra-
wozdania, hasła encyklopedyczne). Naj-
ważniejsze jednak, że dorobek ten jest 
przykładem samodzielnej recepcji filo-
zofii europejskiej w kulturze polskiej. Co 
więcej, można dostrzec w niej elementy 
twórcze, co uwidoczniło się m.in. w pra-
cy doktorskiej, którą zaprezentował ko-
lejny prelegent.

Z okazji 90. rocznicy śmierci zało-
życiela KUL ks. dr Michał Maciołek 
wydał w języku polskim, odkryty przez 
prof. G. Karolewicz łaciński rękopis pra-
cy doktorskiej ks. Idziego Radziszew-
skiego z roku 1900 De idae religionis in 
evolutionismo Darvino-Spenceriano, na-
pisanej pod kierunkiem ks. Dezyderego 
Merciera. Ks. Radziszewski podjął te-
matykę podówczas niezwykle aktualną 
i żywo dyskutowaną zarówno w aspekcie 
naukowym, jak i światopoglądowym. Na 
gruncie nauk szczegółowych propagato-
rem idei ewolucjonizmu był Karol Dar-
win, natomiast na gruncie filozoficznym 
jego reprezentantem był Herbert Spen-
cer. Według ks. Radziszewskiego niedo-
puszczalne jest przenoszenie idei ewo-
lucji przyrodniczej na zjawiska kultu-
rowo-społeczne, co prowadziło niejed-
nokrotnie do rozwiązań o charakterze 
materialistycznym i ateistycznym. Ad-
wersarze zarzucali teorii ewolucji aprio-

ryzm oraz brak wystarczającej argumen-
tacji naukowej, głównie filozoficznej. 
Krytyka dotyczyła przede wszystkim 
Darwinowskiej wizji pochodzenia czło-
wieka oraz genezy religii. 

Ks. Radziszewski – jak podkreślił ks. 
Maciołek – obok niewątpliwych zagro-
żeń o charakterze światopoglądowym, 
dostrzegał ówczesne odrodzenie życia 
religijnego i dążenie do jego racjonal-
nego pogłębienia. Religijności nie spo-
sób bowiem wystarczająco jasno wytłu-
maczyć na gruncie ewolucjonizmu kul-
turowego, gdyż nie znajduje pokrycia 
w faktach. Wraz z rozwojem nauki po-
ziom religijności w społeczeństwie po-
winien systematycznie spadać, a – jak 
już wspomniano – na przełomie XIX 
i XX w. nie dostrzeżono poważniejsze-
go kryzysu religii. Z punktu widzenia 
naukowego fakt istnienia i uniwersal-
ności religii może znaleźć uzasadnienie 
jedynie przez odwołanie się do natu-
ralnych skłonności człowieka, kierują-
cego się rozumem. Na tle powyższych 
rozważań, ks. Maciołek odniósł się tak-
że do współczesnych dyskusji na temat 
genezy religii, przywołując wątki ewo-
lucjonizmu kulturowego w dziełach Ri-
charda Dawkins’a. 

Podczas konferencji poświęconej Za-
łożycielowi KUL wręczono w podnio-
słej atmosferze wyróżnienie GRATAE 
MEMORIAE SIGNUM UNIVER-
SITATIS ks. bp. Edwardowi Frankow-
skiemu, inicjatorowi oraz współtwórcy 
filii KUL w Stalowej Woli. Podobnie 
jak ksiądz Radziszewski, w trudnych 
przecież warunkach, tym razem komu-
nizmu, ks. bp Frankowski odważnie za-
biegał o powstanie ośrodka KUL w śro-
dowisku planowanym jako ,,modelowe 
miasto socjalistyczne’’. Rektor KUL, ks. 
Stanisław Wilk podkreślił zasługi tego 
niezłomnego orędownika idei powstania 
uniwersytetu w Stalowej Woli, stwier-
dzając, że ks. bp Frankowski jest czło-
wiekiem kochającym wyzwania. Zasługi 
ks. bp. Frankowskiego w tym niełatwym 
przedsięwzięciu podkreśliła także Elż-
bieta Koźmala, prezes Fundacji Uniwer-
syteckiej w Stalowej Woli.

Uroczystości zwieńczył koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu Chóru 
Dziecięcego Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Karola Lipiń-
skiego pod dyrekcją Renaty Kołodyń-
skiej-Pydy i akompaniamencie Małgo-
rzaty Krzemińskiej-Sribniak (fortepian). 
Doceniono żarliwość z jaką młodzież 
wykonywała poszczególne utwory. By-
ło to nie tylko artystyczne dopełnienie 
uroczystości, ale także swoistego rodzaju 
hołd złożony założycielowi KUL.

Patrycja Burba
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Na początku mieliśmy przyjemność 
obejrzeć prezentację oraz wysłuchać 
Pani Marii Carmen Gómez González, 
która reprezentowała Biuro Radcy ds. 
Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii. 
Opowiadała nam o nauce języka hisz-
pańskiego w Polsce oraz pokazała, jakie 
są możliwości nauki tego języka. Do-
wiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy 
z zakresu dydaktyki, a także poznaliśmy 
tajniki pracy Pani González. Cały wy-
kład był w języku hiszpańskim, tłuma-
czeniem zajęła się studentka I roku pra-
wa Marta Białek. Następnie głos zabrał 
prof. Józef Fert, prorektor KUL. Powi-
tał uroczyście wszystkich gości, a także 
przeczytał list gratulacyjny od Marszał-
ka Województwa Lubelskiego Krzysz-
tofa Hetmana, który wyraził poparcie 
dla idei przedsięwzięcia.

Po uroczystym otwarciu nadszedł 
czas na naszych gości specjalnych. Ja-
ko pierwszy wystąpił Ismael Hernán-
dez Suárez – właściciel oraz szef kuchni 
hiszpańskiej restauracji „Carmen” w Lu-
blinie. Opowiadał o pysznych daniach na 
hiszpańskim stole, a także zdradził kil-

ka sekretów kulinarnych. Wszyscy zgro-
madzeni byli zachwyceni wystąpieniem 
naszego prelegenta, o czym świadczyły 
gromkie brawa na koniec prelekcji.

Kolejnym gościem, który zaszczycił 
nas swoją obecnością, był Alberto Fraile 
Vicente, historyk, archeolog, który obec-
nie jest nauczycielem w Gimnazjum nr 
19 i IX Liceum w Lublinie. Przedstawił 
zarys historyczny oraz rozwój Imperio 
Romano. Z zaciekawieniem obserwowa-
liśmy prezentację obrazującą kolejne eta-
py rozwoju wspomnianego Imperium.

Kolejnymi gośćmi, którzy wystąpili 
na scenie KUL, byli uczniowie Sekcji 
Dwujęzycznej z językiem hiszpańskim 
Gimnazjum nr 19 w Lublinie w przed-
stawieniu pt. „La boda del comecocos”. 
Po obejrzeniu tego widowiska stało się 
jasne, dlaczego za ten pokaz Gimnazjum 
nr 19 zdobyło nagrodę za najlepsze opa-
nowanie języka w VII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Szkolnych w języ-
ku hiszpańskim w Warszawie. Uczniów 
przygotowała Joanna Wójtowicz przy 
współpracy Alberto Fraile. Za występ 
zostali nagrodzeni gromkimi brawa-

mi, a także wyróżnieniami wręczonymi 
przez Marię Carmen Gómez González.

Następnie wystąpiły laureatki Woje-
wódzkiego Konkursu Piosenki Hiszpań-
skiej. Najpierw Kinga Nadłonek w pio-
sence „Quizas”. Po tym rewelacyjnym 
występie na scenie pojawiła się Aleksan-
dra Jezierska, wykonując piosenkę Nelly 
Furtado „En manos de Dios”. Dziew-
czyny zostały nagrodzone ogromnymi 
brawami.

Nie mogło zabraknąć także tańca. 
Mieliśmy zaszczyt gościć Katarzynę Ar-
baczewską-Matys, która jest instruktor-
ką w Studio Ruchu i Flamenco „La Vu-
elta” w Lublinie. Zaprezentowała trzy 
rodzaje flamenco, w każdym występo-
wała w innym stroju, a pomiędzy wy-
stępami opowiadała nam o historii tego 
tańca, a także pokazała nagrania filmo-
we z tancerzami hiszpańskimi.

Po przerwie wystąpił dr Fabian Tryl, 
który opowiedział o wielkich odkryciach 
geograficznych. Wszyscy z zaciekawie-
niem słuchali o działaniach Hiszpanów, 
niestety niezbyt chlubnych, na ziemiach 
Ameryki Łacińskiej.

Następnie wysłuchaliśmy Jakuba Ci-
chosza, który jako uczestnik programu 
Erasmus wyjechał do Sewilli. Przedsta-
wił nam jak wygląda etap rekrutacyjny 
oraz opowiedział o swoim życiu w Hisz-
panii, pokazał uroki kraju, a także zachę-
cił studentów do tego typu wyjazdu.

Zaraz po prelekcji Jakuba, na scenie 
pojawił się ks. Łukasz Tkaczyk, któ-
ry kilkakrotnie przemierzał Hiszpanię, 
pielgrzymując do Santiago de Compo-
stela. Z ogromnym zainteresowaniem 
słuchaliśmy jego ciekawych opowieści 
o Camino de Santiago. Na pewno wie-
lu z nas zdecyduje się wyruszyć w drogę 
w najbliższe wakacje.

Na zakończenie na scenie pojawi-
ła się laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Piosenki Hiszpańskiej – Jagoda 
Gierska.

Niestety, wszystko co dobre, szybko 
się kończy. Publiczność nie zawiodła, 
organizatorzy również. Pierwszą część 
prowadziły studentki: Julia Firak oraz 
Karolina Oziemczuk, drugą z kolei Pau-
lina Hodór i Karolina Motyka. Po każ-
dej prelekcji nasi goście otrzymywali po-
dziękowania oraz małe upominki. Dzień 
Języka Hiszpańskiego zakończyła mgr 
Helena Błazińska, Kierownik Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych, po-
dziękowaniami dla prelegentów, uczest-
ników oraz organizatorów imprezy.

Karolina Oziemczuk

Dzień Języka Hiszpańskiego

2 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II, w auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbył się „Dzień 
Języka Hiszpańskiego” zorganizowany przez Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych. Przedsięwzięcie to 
objęła honorowym patronatem Ambasada Hiszpanii. 
Głównymi organizatorkami z ramienia SPNJO były 
iberystki: mgr Justyna Pyszczek oraz mgr Monika Łakuta.
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Ciesząc się każdego dnia z wyniesie-
nia go do chwały ołtarzy z trudnym 

do opisania wzruszeniem wspominam 
tamtą – niezapomnianą, jedyną w swo-
im rodzaju – wspaniałą niedzielę sprzed 
33 lat, którą dane mi było świętować 
w Wiecznym Mieście. Z ponad trzystu-
tysięczną rzeszą wiernych, zgromadzo-
ną na Placu św. Piotra i prowadzącej do 
niego via Conciliazione, uczestniczyłam 
w inauguracji pontyfikatu Papieża-Po-
laka, przybyłego z dalekiego kraju, jak 
wtedy on sam mówił o sobie i jak o nim 
wówczas mówiono. Nie wiem, ile czasu 
pozostało mi tu, wśród żywych, więc tra-
westując słowa poety Zbigniewa Her-
berta – chcę dać świadectwo.

Cofnę się do 1948 r. W owym ro-
ku, właśnie 22 października w Warsza-
wie odszedł do Pana w wieku 67 lat 
prymas Polski August kardynał Hlond 
SDB, sługa Boży. W proroczej wizji na-
pominał – „Walczcie pod opieką Naj-
świętszej Maryi Panny. Zwycięstwo, gdy 
przyjdzie, będzie to zwycięstwo Mat-
ki Najświętszej”. Równo trzydzieści lat 
później, w niedzielę 22 października 
1978 r., nowo wybrany papież, pierw-
szy z rodu Polaków, krakowski kardy-
nał Karol Józef Wojtyła – przyjmując 16 
października ten wybór w duchu posłu-
szeństwa Chrystusowi i w całkowitym 
zawierzeniu Jego Matce, Najświętszej 
Maryi Pannie – powtórzył słowa To-
tus Tuus z własnego zawołania biskupie-
go, zaczerpnięte z Traktatu o prawdzi-
wym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny św. Ludwika Marii Grigniona de 
Montfort (1673-1716).

Wymodliliśmy naszego Ojca 
Świętego

Wybór kardynała Wojtyły na papieża 
zbiegł się z obchodami sześćdziesięcio-
lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, uczelni, na której pracował od 
1954 r. w Katedrze Etyki i tu się roz-
winął naukowo. W ramach tych uro-
czystości liczna grupa studentów i pra-
cowników w dniach 14 i 15 październi-
ka 1978 r. wzięła udział w pielgrzymce 
na Jasną Górę. Miał w niej uczestni-
czyć także metropolita krakowski kar-
dynał Wojtyła. Odwołując swój udział, 
w związku z wyjazdem na konklawe, 
w nadesłanym liście do rektora KUL
-u o. Alberta Mieczysława Krąpca OP 
(1921-2008) napisał – „Wszyscy jeste-
śmy dumni z wkładu tej Uczelni w roz-

wój kultury chrześcijańskiej poprzez do-
tychczasową działalność. Aktualne wa-
runki, obok trudności, stwarzają także 
nowe potrzeby. Ważnym w tym wszyst-
kim jest sprawa nie tylko rozwoju lecz 
i zasadniczej tożsamości. Wydaje się, że 
jednym z jej elementów będzie wierna 
służba tym ideałom, dla których powstał 
Katolicki Uniwersytet Lubelski”. Spo-
łeczność akademicka modliła się rów-
nież o pomyślny wybór papieża. W dro-
dze powrotnej do Lublina wiele osób 
wprost mówiło, że zostanie nim nasz 
profesor, a kiedy naprawdę został wy-
brany, uczestnicy pielgrzymki z niewy-
powiedzianą radością powtarzali powie-
lokroć – „Wymodliliśmy naszego Ojca 
Świętego przed cudownym obrazem Pa-
ni Jasnogórskiej”. Opatrzność zgotowała 
nam niewiarygodną niespodziankę.

Od wtorku, 17 października zapa-
nowała na uniwersytecie trudna do wy-
obrażenia euforia. Na gmachu zawisły 
flagi i transparent ze słowami „Nasz 
profesor papieżem!”. Przez kilka kolej-
nych dni mówiliśmy tylko o tym wy-
borze, nasłuchując chciwie skąd się tyl-
ko dało najdrobniejszych szczegółów 
związanych z tym wydarzeniem. Wiel-
ki Kanclerz bp Bolesław Pylak i Rektor 
wystosowali do Ojca Świętego depeszę 
– „Katolicki Uniwersytet Lubelski skła-
da Bogu dziękczynienie za wybór swe-
go profesora na Najwyższego Kapłana 
i prosi usilnie Pana za pośrednictwem 
Maryi o zdrowie i szczęśliwe pasterzo-
wanie Głowy Kościoła jako Jana Pawła 
II. Najwyższemu Kapłanowi – uczest-
nicząc w radości wszystkich Polaków – 

Byliśmy świadkami historii
Uroczysta inauguracja pontyfikatu bł. Jana Pawła II

„Mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby 
Czcigodnemu Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, papieżowi, 
przysługiwał tytuł błogosławionego” – tę tradycyjną 
formułę wygłosił Ojciec Święty Benedykt XVI w święto 
Miłosierdzia Bożego w niedzielę 1 maja 2011 r. na Placu św. 
Piotra w Rzymie podczas mszy świętej beatyfikacyjnej Jana 
Pawła II. Następnie zapowiedział, że święto liturgiczne 
błogosławionego Jana Pawła II będzie obchodzone 
22 października – w tym dniu w 1978 r. odbyła się 
uroczysta inauguracja jego długiego, trwającego 9665 dni 
pontyfikatu. 
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wyraża swe synowskie posłuszeństwo. 
Zarazem prosi o apostolskie błogosła-
wieństwo dla wspólnego dobra Kościoła 
Powszechnego”.

KUL oblegli liczni dziennikarze 
zachodni z prośbą o informacje o no-
wym papieżu. Na nadzwyczajnym po-
siedzeniu Senatu postanowiono wybić 
specjalny medal upamiętniający wybór 
profesora KUL na papieża i w podjętej 
uchwale zdecydowano, że Ojciec Świę-
ty będzie pierwszą osobą, której zosta-
nie wręczony. Ustalono również skład 
oficjalnej delegacji KUL, która w pią-
tek 20 października poleci do Rzymu 
na niedzielne uroczystości inauguracji 
pontyfikatu. Stanowili ją: rektor o. prof. 
Krąpiec, prorektor prof. Stefan Sawic-
ki, dziekan Wydziału Filozofii Chrze-
ścijańskiej ks. prof. Stanisław Kamiński 
(1919-86) i kierownik Katedry Etyki ks. 
doc. Tadeusz Styczeń SDS (1931-2010). 
Oprócz tej reprezentacji samolotem do 
Rzymu udało się również 7 osób: s. Zo-
fia Zdybicka USJK, s. Urszula Borkow-
ska OSU, Anna Buczek, Teresa i Romu-
ald Kukołowiczowie oraz Maria i Jerzy 
Gałkowscy.

A czy wy musicie tam jechać?

We czwartek 19 października o go-
dzinie 12. w Kościele Akademickim zo-
stała odprawiona uroczysta Msza święta 
w intencji nowo wybranego Ojca Świę-
tego. Po niej, około godziny 14-tej do-
wiedziałam się o przygotowywanym 
przez uniwersytet wyjeździe autokaro-
wym do Rzymu na inaugurację pontyfi-
katu Jana Pawła II. Jego organizatorem 
był sekretarz uniwersytetu ks. dr Henryk 
Rybczyński (1925-2010). Sprawą wyna-
jęcia autobusu zajmował się Kazimierz 
Wojtasik. Należało wpłacić 2000 zło-
tych i 30 dolarów. Było jeszcze wolne 
miejsce. W ciągu dwóch godzin przy po-
mocy przyjaciół i całkiem obcych ludzi 
złożyłam dokumenty w biurze paszpor-
towym. W piątek o godzinie 9-tej rano 
odebrałam paszport, za który trzeba by-
ło zapłacić 2000 złotych. Wykupiłam 10 
dolarów – bowiem tylko tyle można by-
ło legalnie wziąć ze sobą. Dwie godziny 
później kulowskim autokarem wyjecha-
liśmy do Warszawy. Spośród tej auto-
karowej grupy udało mi się ustalić na-
zwiska następujących osób. Wymienię je 
w porządku alfabetycznym: Józef Adam-
ski, Teresa Bednara, Dorota i Adam Bie-
lowie, Jadwiga Dąbrowska, ks. Franci-
szek Drączkowski, ks. Augustyn Eck-
mann, Ryszard Kieraciński (1937-2007), 
Janusz Kolasa (1935-90), ks. Bolesław 
Kumor (1925-2002), ks. Romuald Łu-
kaszyk (1930-81), Anna Mańko, ks. Je-

rzy Misiurek, o. Celestyn Napiórkowski 
OFMConv, Stanisław Olczak, Halina 
Pietrak-Meiser, ks. Roman Pomianow-
ski SDB (1934-2002), ks. H. Rybczyń-
ski, Jadwiga Samolej-Surdacka, Hali-
na Irena Szumił, ks. Piotr Tarnowski, 
Andrzej Tucholski, Jerzy Will, Norbert 
Wojciechowski, drugi pan Wojciechow-
ski (imienia nie pamiętam; organista), 
K. Wojtasik, Kazimierz Wójcik, Maria 
Wrzeszcz, Wiesława Zaleska, Danuta 
Zamącińska-Paluchowska (1934-2007), 
ks. Tadeusz Zasępa, Zofia Żuchowska, 
kilku młodych, nie znanych mi z nazwi-
ska księży i może jeszcze ktoś. W War-
szawie dołączyły Zofia Dobrowolska 
i Gizela Skop. Za pierwszym razem nie 
dostały paszportów. Dobrowolska za to, 
że jej brat przebywał za granicą, Gize-
la, organistka z Kościoła Akademickie-
go, bo była bliską współpracowniczką ks. 
Franciszka Blachnickiego (1921-87), za-
łożyciela ruchu Światło-Życie, pracow-
nika KUL-u. Dopiero po interwencji o. 
Krąpca wydano im paszporty. Przyje-
chały do Warszawy taksówką. Ktoś ze-
brał paszporty i poszedł do ambasady 
włoskiej po wizy, które wbito nam za 
darmo.

O godzinie 17. wyruszyliśmy w dale-
ką drogę. W Cieszynie dokładna, trwa-
jąca około trzech godzin, kontrola cel-
na wywołała nasze naturalne zniecier-
pliwienie, na co jedna z celniczek zare-
agowała cynicznie: „A czy wy musicie 
tam jechać?” Baliśmy się, że nie zdążymy 
dotrzeć na czas. Jechaliśmy prawie cały 
czas, z krótkimi koniecznymi postojami 
co kilka godzin. Trzech kierowców (czy 
tylko kierowcy, a może i przedstawiciele 
odpowiednich służb? – zastanawialiśmy 
się; wypuściliby nas samych w taką drogę 
i z takiej okazji „bez opieki” ???) zmie-
niało się przy kierownicy. Jeden prowa-

dził, drugi był kimś w rodzaju pilota, 
trzeci odpoczywał na tylnym siedzeniu. 
Przemierzając Austrię z zachwytem pa-
trzyliśmy na ukwiecone domy, czyściut-
kie ulice i miejscowości. Tamten nad-
zwyczajny widok mocno kontrastował 
z naszą szarą PRL-owską rzeczywisto-
ścią. Pan Wojciechowski uczył nas śpie-
wania pieśni Gaude Mater Polonia, tak na 
wszelki wypadek, bo może się przydać... 
no i przydała się ta nauka.

Il nostro Professore é 
diventato Papa

Na postoju granicznym w Tarvisio 
w Italii z Januszem Kolasą przygoto-
waliśmy plakat, który umieściliśmy na 
tylnej szybie autokaru. Na plakacie napi-
saliśmy po włosku: Cattolica Università 
di Lublino (Polonia). Il nostro Professo-
re é diventato Papa (Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski (Polska). Nasz Profesor 
został Papieżem). Przy napisie nakleili-
śmy zdjęcie Karola Wojtyły autorstwa 
śp. Mariana Hałasy. Nasz autokar (i my 
też) wzbudzał powszechne zaintereso-
wanie, pokazywały go liczne (z wyjąt-
kiem polskiej) stacje telewizyjne. Na plac 
św. Piotra dotarliśmy w nocy. Zauważy-
liśmy światło w dwóch oknach na górze. 
– „Ojciec Święty jeszcze nie śpi” – mó-
wiliśmy. Z trudem znaleźliśmy kwaterę, 
wszak panowała głęboka noc. Rozpako-
waliśmy się, zjedliśmy co nieco z zabra-
nych ze sobą zapasów. Wykąpani i wy-
strojeni, wyruszyliśmy na plac św. Piotra. 
Ze wszystkich stron Rzymu zmierzały 
tam tłumy. Mury oklejone były mnó-
stwem kolorowych plakatów z Ojcem 
Świętym i programem uroczystości, któ-
re miały rozpocząć się punktualnie o go-
dzinie 10. 
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Już na placu kilkoro pracowników 
włożyło przywiezione przez nas uniwer-
syteckie togi i birety. Wybraliśmy dele-
gację do pocztu sztandarowego. Zapa-
miętałam tylko jedną osobę z tej trój-
ki – Z. Dobrowolską. Dołączyli do nas 
przebywający na stypendiach w Rzymie 
Andrzej Paluchowski, mąż jadącej z na-
mi pani Danusi (był na placu św. Piotra 
podczas ogłoszenia wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na papieża) oraz Roma 
i Piotr Rudzińscy. Uformowaliśmy po-
chód i wraz ze sztandarem wolniutko 
posuwaliśmy się w głąb tłumu. Służby 
watykańskie pozwoliły nam dojść bardzo 
blisko ołtarza. Tuż za biskupami otrzy-
maliśmy miejsca siedzące. Jeszcze bliżej 
wyznaczono miejsce oficjalnej delegacji 
uniwersytetu – na podium w pierwszym 
rzędzie za biskupami, o czym niedawno 
powiedziała mi s. Borkowska i pokazała 
duże zdjęcia w wydanej i kupionej przez 
nią w Paryżu książce. Przedstawiają idą-
cych na uroczystość: o. Krąpca, p. Sawic-
kiego i ks. Kamińskiego, kilka kroków 
za nimi podążających – M. i J. Gałkow-
skich, a także siedzące – Anię Buczek i s. 
Urszulę. Piękna, trwała pamiątka z tam-
tych historycznych chwil.

Proszę Was bądźcie ze mną 

Pomimo strasznego zmęczenia spo-
wodowanego ogromnym tempem przy-
gotowań do wyjazdu i kilkudziesięciu 
godzin podróży autobusem bez zmruże-
nia oka, z jakąś niesamowitą świeżością, 
ciekawością i zachłannością rejestrowa-
łam w pamięci najdrobniejsze szczegóły 
natłoku rozgrywających się wydarzeń na 
placu św. Piotra, dokąd przybyłam po 
raz pierwszy. W ten pochmurny poranek 
z zachwytem patrzyłam na jego wielką 
powierzchnię, zapełniającą się rosnącą 
z minuty na minutę rzeszą ludzi, na mo-
numentalną fasadę Bazyliki św. Piotra 

i kolumnadę Berniniego. Wsłuchiwałam 
się w głosy spikerów wymieniających 
nazwiska przybywających z całego świa-
ta ważnych osobistości, spośród których 
wiele udało mi się rozpoznać. Dłuższą 
chwilę wpatrywałam się w ustawiony na 
niewielkim podwyższeniu przed fasadą 
Bazyliki pusty fotel, papieski tron, który 
130 lat wcześniej przepowiedział poeta 
Juliusz Słowacki –

Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.
Czy to możliwe? – zastanawiałam 

się. Jednak to prawda. O godzinie 10.00 
przy śpiewie hymnu Veni Creator z Ba-
zyliki wyszła procesja z krzyżem na cze-
le – długi orszak ponad stu kardynałów 
w jasnozłocistych ornatach. Parami pod-
chodzili do ołtarza, całowali go i zajmo-
wali miejsca na krzesłach po jego obu 
stronach. Na końcu witany gromkimi 
oklaskami wolno – 

idzie papież słowiański, 
Ludowy brat; 
i trzyma w ręce zakończoną krzyżem 

laskę pasterską, tę samą, którą dzierżyli 

jego poprzednicy Paweł VI i Jan Paweł I. 
Na samym początku Mszy świętej kar-
dynał Pericle Felici (1911-82) nałożył 
mu paliusz. Potem nastąpił długo trwa-
jący obrzęd homagium kardynałów – 
ślubowanie posłuszeństwa. Tych najstar-
szych (wśród nich między innymi byli 
Stefan Wyszyński (1901-81) i Franti-
šek Tomášek (1899-1992) z Pragi) Jan 
Paweł II powstrzymywał od klękania. 
Każdego serdecznie ściskał, coś mówił. 
Msza święta była odprawiana po łacinie, 
I czytanie – po angielsku, II – po pol-
sku, Ewangelia – po łacinie i po grecku. 
Homilię Ojciec Święty wygłosił po wło-
sku – już w blaskach ciepłego, jesiennego 
słońca. Wciąż mam ją w uszach. Uczy-
łam się tego języka i rozumiałam prawie 
każde słowo. Wiele z nich tłumaczyłam 
sąsiadom. Zawierały papieskie wyznanie 
wiary „krzyczanej” przez św. Piotra, gdyż 
nasze czasy wzywają nas i zobowiązują 
do patrzenia na Pana, do zagłębienia się 
w pokorną i świętą kontemplację tajem-
nicy najwyższej mocy i potęgi – samego 
Chrystusa i dlatego „pomóżcie papieżo-
wi i tym wszystkim, którzy chcą służyć 
Chrystusowi i z mocą Chrystusa chcą 
służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie 
bójcie się! Otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi! Dla Jego zbawiennej mo-
cy! Otwórzcie granice państw, systemów 
ekonomicznych i politycznych, szerokie 
dziedziny kultury, cywilizacji, rozwo-
ju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi 
w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to 
wie!” – wołał Papież. Do rodaków prze-
mówił po polsku – „Proszę Was, bądźcie 
ze mną, na Jasnej Górze i wszędzie. Pro-
szę Was, nie przestawajcie być z papie-
żem, który dziś przypomina słowa poety: 
Matko Boża, co Jasnej bronisz Częstocho-
wy i w Ostrej świecisz Bramie... Módlcie 
się za mnie, pomóżcie mi, ażebym mógł 
Wam służyć”.
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Modlitwa wiernych – po włosku, 
polsku, francusku, angielsku i niemiec-
ku. Do Komunii świętej do Jana Pawła 
II podchodzili głównie Polacy – m.in. s. 
Zdybicka. Przeżywała to jako wielką ra-
dość i wyróżnienie, które przemieniło się 
we łzy, co pokazała polska telewizja.

Ponad trzygodzinną Mszę świętą za-
kończył wspaniały hymn Christus vincit, 
apostolskie błogosławieństwo, śpiew Te 
Deum, zagłuszany oklaskami. Potem Pa-
pież podszedł do chorych na wózkach 
i do polskiego sektora, skąd wybiegł 
chłopiec i wręczył Janowi Pawłowi II 
duży bukiet kwiatów. Dopiero około go-
dziny 14.00 był Anioł Pański, po którym 
Ojciec Święty skierował do młodzieży 
znamienny, po wielekroć powtarzany 
apel: „Wy jesteście przyszłością świata! 
Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy je-
steście moją nadzieją!”, a po chwili już 
dobrotliwie, z serdecznym uśmiechem 
dodał: „Muszę już zamknąć okno! Czas 
na obiad!” Po obiedzie gościł przedsta-
wicieli niekatolickich Kościołów uczest-
niczących w inauguracji pontyfikatu.

Wraz z gronem kilkudziesięciu osób 
dłuższą chwilę spędziłam w maleńkim 
mieszkanku przy Watykanie u serdecz-
nej pani Wandy Gawrońskiej, siostrzeni-
cy Piera Giorgia Frassatiego (1901-25), 
wyniesionego na ołtarze 20 maja 1992 r. 
w Rzymie przez Jana Pawła II. Przy 
lampce wina, w radosnej atmosferze 
dumy i euforii wymienialiśmy pierwsze 
wrażenia z tej niezwykłej uroczystości, 
raz po raz powtarzając: Czy to możliwe, 
że Polak jest papieżem???

Potem był krótki spacer do kościoła 
Il Gesú i od godziny 16.30 uczestnictwo 
w odprawianej dla Polaków z kraju i za-
granicy (bardzo liczna Polonia ze Stanów 
Zjednoczonych; między innymi doktor 
Zbigniew Brzeziński, doradca prezy-
denta Jimmy’ego Cartera do spraw bez-
pieczeństwa) Mszy świętej dziękczynnej 
za wybór Ojca Świętego, koncelebrowa-
nej przez ponad czterdziestu polskich 

biskupów pod przewodnictwem kardy-
nała Jana Króla (1910-96) z Filadelfii, 
w asyście arcybiskupów Henryka Gul-
binowicza z Wrocławia i Jerzego Stroby 
(1919-99) z Poznania, z bardzo pięknym 
kazaniem Księdza Prymasa Wyszyń-
skiego: „Nikt z nas obecnych na konkla-
we – a najmniej ja, syn narodu przyzwy-
czajonego do różnych udręk, upokorzeń 
i prześladowań – nie mógł pomyśleć, 
że na Stolicy Piotrowej zasiądzie kie-
dykolwiek Polak... Ale Bóg przedziwny 
w swoich planach i we właściwej chwili 
ukazał światu, że trzeba sięgnąć do po-
tężnego zasobu wiary, pobożności, reli-
gijności i wierności narodu polskiego... 
Rzecz wiadoma, że od dawna w Kole-
gium Kardynalskim... nurtowała myśl: 
byłoby dobrze, aby na czele Kościoła 
stanął człowiek z innego środowiska, 
który patrzy na Kościół z innej pozycji; 
on wniósłby moce, które w tej chwili są 
Kościołowi potrzebne... Snuje się różne 
przypuszczenia. Jedno z nich, które naj-
częściej padało i z którym zwracali się 
nieraz do mnie kardynałowie różnych 
narodów brzmiało: Polsce się to wy-
różnienie słusznie należy, bo Polska za-
wsze dużo cierpiała, nie tylko dla obro-
ny niezależności swojego narodu, ale za 
Kościół Chrystusowy. Zasłużyła sobie 
przez to na przedziwne i niespotykane 
miano: Polski zawsze wiernej – Polonia 
semper f idelis”. Podczas tej Mszy Świętej 
śpiewaliśmy polskie pieśni, których tek-
sty otrzymaliśmy od o. Kazimierza Przy-
datka SJ, do 1984 r. opiekuna polskich 
pielgrzymów w Rzymie. W cudownym 
wnętrzu przepysznej, barokowej świą-
tyni wspaniale zabrzmiała Barka, oazo-
wa pieśń, która Ojca Świętego wypro-
wadziła z Ojczyzny. Miał ją w uszach, 
kiedy usłyszał wyrok konklawe, a potem 
nie rozstawał się z nią przez cały ponty-
fikat. „Była przewodniczką na różnych 
drogach Kościoła. I ona przyprowadza-
ła mnie wielokrotnie tu, na te krakow-
skie Błonia, pod kopiec Kościuszki” – 

co wzruszająco przypomniał 18 sierp-
nia 2002 r. podczas ostatniego pobytu 
w Polsce. W ten jedyny, niezapomniany, 
ciepły, jesienny wieczór 22 października 
1978 r. nikt z nas nie marzył o czymś tak 
nieprawdopodobnym i odległym... „ale 
nam się wydarzyło”.

Po zakończeniu Mszy świętej, 
w mniejszych i większych grupkach roz-
mawialiśmy jakiś czas. Wieczór był cie-
pły, cichy, spokojny, bogactwo wrażeń, 
przeżyć, radości. W pewnej chwili ks. 
Łukaszyk, twórca Encyklopedii Katolic-
kiej i sekretarz naukowy redakcji naczel-
nej, powiedział do mnie, że będziemy 
musieli w naszej encyklopedii dokumen-
tować ten pontyfikat. Ani on, ani tym 
bardziej ja, nie zdawaliśmy sobie spra-
wy z jakim zadaniem przyjdzie nam się 
zmierzyć. Do późnej nocy sporą grupą 
spacerowaliśmy po centrum Wiecznego 
Miasta, napawając się widokiem bajecz-
nie oświetlonych zabytków. Chłonęli-
śmy wszystko wokoło, starając się zoba-
czyć jak najwięcej. Czy ktoś przypusz-
czał, że przyjedzie tu jeszcze, a może nie 
raz i nie dwa. 

Ojcze Święty, 
nie opuścimy Cię...

Nocleg trwał krótko, szkoda by-
ło czasu na sen. Od wczesnego ponie-
działkowego poranku zwiedzaliśmy Ba-
zylikę świętego Piotra i przebiegliśmy 
przez Muzea Watykańskie. Następnie 
dopadliśmy do sklepu Sopraniego z pa-
miątkami. Zabranych z Polski dziesię-
ciu dolarów starczyło zaledwie na za-
kup dwóch różańców i dwudziestu kil-
ku kartek z podobizną nowego papieża. 
Za resztę zafundowałam sobie filiżan-
kę cappuccino, by spróbować tego wło-
skiego specjału. Na kawałek pizzy – nie 
starczyło.

Przed 15.00 dotarliśmy pod bra-
mę prowadzącą do Auli Nerviego na 
tę szczególną, pierwszą audiencję dla 
uczestniczących w inauguracji Polaków. 
Zaczęła się z prawie półtoragodzinnym 
opóźnieniem, bo od rana Ojciec Święty 
spotykał się z przedstawicielami państw. 
Osobno przyjął oficjalną polską dele-
gację. Z jej przewodniczącym Henry-
kiem Jabłońskim (1909-2003) rozma-
wiał w cztery oczy. Wreszcie o godzinie 
16.20 dotarł do Auli, gdzie gorącą owa-
cję zgotowało mu ponad pięć tysięcy ro-
daków z całego świata.

W imieniu Polski do Chrystusowe-
go Namiestnika przemówił Ks. Prymas 
Wyszyński. Wyrażając wdzięczność za 
całą służbę polskiemu Kościołowi, za-
pewniał: „Ojcze Święty, nie opuścimy 
Cię... i na kolanach modlić się będziemy 
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gorąco w Twojej intencji... Zobowiązu-
jemy się już dzisiaj, że Polska zawsze 
wierna wszystko będzie czyniła, aże-
by jak najmniej kłopotów z Kościołem 
w Polsce miał Ojciec Święty. Tak bardzo 
umiłowałeś Matkę Bożą w Kalwarii Ze-
brzydowskiej i miałeś niekiedy rozdź-
więk serca, której więcej poświęcić serca: 
czy tej z Kalwarii Zebrzydowskiej, czy 
tej z Jasnej Góry. Dlatego przyrzekamy 
Ci już dzisiaj, że i w Kalwarii, i na Jasnej 
Górze kolana nasze będą wygniatały ka-
mienie, ażeby wyprosić Ci zdrowie, siły, 
energię duchową i tę świetność prze-
dziwną, która jest właściwością Twojego 
umysłu jako nauczyciela prawdy”.

Po przemówieniu Ksiądz Prymas 
podszedł do Ojca Świętego i ukląkł 
przed nim, by zgodnie ze zwyczajem 
oddać należny hołd Następcy świętego 
Piotra. Jan Paweł II usiłował powstrzy-
mać go od tego gestu, a gdy to się nie 
udało, sam ukląkł, i tak nastąpiła nieja-
ko alegoryczna w swojej wymowie sce-
na, uwieczniona przez fotoreporterów. 
Obserwując ją, zamarliśmy przez chwilę, 
wielu się rozpłakało, a potem wybuchły 
niekończące się oklaski. Takiej sceny nie 
widzieli dotąd watykańscy kurialiści. Nie 
przywykli do wylewności uczuć, onie-
mieli ze zdumienia. Nazajutrz fotogra-
fia z podobizną objętych, klęczących do-
stojników Kościoła obiegła świat, a kilka 
lat później scena ta została upamiętnio-
na przez Jerzego Jarnuszkiewicza (1919-
2005), profesora warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, w spiżowym po-
mniku, odsłoniętym 30 maja 1983 r. na 
dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

Z wielką uwagą wsłuchiwaliśmy się 
w wygłaszane łamiącym się ze wzrusze-
nia głosem słowa dwóch listów poże-
gnalnych Ojca Świętego: „Do umiłowa-
nych Rodaków w Ojczyźnie i poza Oj-
czyzną” oraz „Do wiernych archidiecezji 

krakowskiej”. Z pierwszego przypomnę 
znaczące zdania o „Umiłowanym i Czci-
godnym Księdzu Prymasie... Nie byłoby 
na Stolicy Piotrowej tego papieża-Pola-
ka, który dziś, pełen bojaźni Bożej, ale 
i pełen ufności rozpoczyna nowy pon-
tyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie 
cofającej się przez więzieniem i cierpie-
niem, Twojej heroicznej nadziei, Twego 
zawierzenia bez reszty matce Kościoła, 
gdyby nie było Jasnej Góry i tego całe-
go okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie 
naszej, które związane są z Twoim bi-
skupim posługiwaniem”. W drugim li-
ście znalazło się gorące pragnienie od-
wiedzenia Ojczyzny w przypadającą 
w 1979 roku 900. rocznicę śmierci świę-
tego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Tak minął drugi, długi, uroczysty 
dzień błogosławionego pontyfikatu. 
Wieczór spędziliśmy w Centro Incontri 
e Studi Europei, zaproszeni przez kieru-
jącą nim W. Gawrońską, która pozwoliła 
nam wziąć wydane na emigracji książ-
ki. Każdy znalazł coś dla siebie. Po raz 
pierwszy mieliśmy taki wybór i dostęp 
zwłaszcza do publikacji paryskiej „Kul-
tury”. Zabrałam z sobą dziesięć książek, 
m.in. autorstwa Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego (1914-2005) Kurier z Warszawy 
i Polska droga do wolności, kilka pozycji 
Stefana Kisielewskiego (1911-91), m.in. 
Widziane z góry i Cienie w pieczarze, 
wydanych pod pseudonimem Tomasz 
Staliński oraz Aleksandra I. Sołżenicy-
na (1918-2008) Oddział chorych na raka 
i Archipelag Gułag. Wtedy nie myślałam 
o tym, jak je przewiozę. Cieszyłam się 
niezmiernie z tej zdobyczy. Potem spa-
cerowaliśmy po przylegającym do ośrod-
ka ogrodzie z drzewami pomarańczo-
wymi, zajadając się pysznymi kanapka-
mi popijanymi winem. Przy pożegnaniu 
każdy z uczestników spotkania otrzy-
mał w prezencie dwie butelki wina (bia-
łe i czerwone).

Z żalem szykowaliśmy się do poże-
gnania stolicy chrześcijaństwa, pozo-
stawiając tam największego Syna Pol-
ski, który w radości, trudzie, znoju, bó-
lu i cierpieniu w sposób heroiczny do 
ostatniego tchnienia wiernie służył 
Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościoło-
wi i światu, co proroczo w 1848 r. wiesz-
czył Poeta.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się jeszcze przed Bazyliką Św. Pawła za 
Murami, zwiedziliśmy ją, zachwycili-
śmy się samą budowlą i przylegającym 
do niej wspaniałym chiostro. Wszyst-
ko było takie piękne i nadzwyczajne. Na 
granicy włosko-austriackiej zasłabłam. 
Nadmiar emocji, potworne zmęczenie 
i brak snu zrobiły swoje. Ratował mnie 
Adaś Biela i jeszcze ktoś, ale ponieważ 
nie byłam w stanie utrzymać się na no-
gach – a czekała nas długa droga – pod 
eskortą karabinierów (pas przygranicz-
ny) zawieziono mnie do pobliskiego 
szpitala. Dano mi kilka wzmacniających 
zastrzyków. Wróciłam do autokarowego 
towarzystwa obdarowana przez miejsco-
wego sklepikarza dużą butelką konia-
ku dla podtrzymania sił. Wzmacniali się 
nim inni, mnie została butelka...

Przenocowaliśmy w hoteliku ko-
ło Florencji. Następnego dnia nad ra-
nem zbliżaliśmy się do polskiej grani-
cy. Z ogromnym żalem patrzyłam na 
książki, wyrzucane przez okno do Olzy 
ze strachu przed rewizją. Swoje wcze-
śniej zawinęłam w koc, usiadłam na nich 
i tak udało mi się je przemycić przez 
granicę. Kontroli na szczęście nie by-
ło. Potem udostępniałam je wielu zna-
jomym do czytania. Moja konspiracyj-
na biblioteka funkcjonowała aż do stanu 
wojennego, wtedy gdzieś przepadła i za-
pewne nie odzyskam jej. Choć książki 
te już są ogólnie dostępne, to tamtych, 
przewiezionych pod strachem jest mi 
ogromnie żal.
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Wybaczcie, 
że przyjechałem sam

Zatrzymaliśmy się w Krakowie. Było 
zimno, padał deszcz ze śniegiem. Weszli-
śmy do katedry na Wawelu, by tam po-
modlić się w intencji Jana Pawła II. Ko-
lejny postój zaplanowaliśmy w jego ro-
dzinnym mieście – Wadowicach. Wstą-
piliśmy do kościoła pod wezwaniem 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 
gdzie Karol Wojtyła został ochrzczony 
i przyjęty do Kościoła Chrystusowego. 
Obejrzeliśmy z zewnątrz dom, w którym 
przyszedł na świat. Potem już w swoich 
miejscowościach obdarowaliśmy bliskich 
i znajomych przywiezionymi z Rzy-
mu widokówkami z wizerunkiem Jana 
Pawła II i opowiadaliśmy ze szczegó-
łami o tamtych wielkich wydarzeniach. 
Kupowaliśmy biało-czarne zdjęcia zro-
bione przez towarzyszących nam foto-
grafów i z dumą je pokazywaliśmy. Do 
dziś przechowujemy je z wielkim pie-
tyzmem. W starej auli zorganizowali-
śmy spotkanie z kulowską społecznością 
i z entuzjazmem opowiadaliśmy o tym, 
czego byliśmy bezpośrednimi uczestni-
kami i świadkami.

Przepisywaliśmy i szeroko kolporto-
waliśmy wspomniany proroczy wiersz 
Słowackiego. Rozpowszechnialiśmy 
Modlitwę za pomyślny wybór papieża 
K.I. Gałczyńskiego, przepowiednię sługi 
Bożego ks. Bronisława Markiewicza z 3 
maja 1863 r., wizje s. Faustyny Kowal-
skiej (Polskę szczególnie umiłowałem, a je-
śli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę 
ją w potędze i świetności. Z niej wyjdzie 
iskra, która przygotuje świat na ostateczne 
przyjście moje), wizję o. Andrzeja Czesła-
wa Klimuszki OFMConv, przepowied-
nię o. Pio z 1947 r. (młodemu wówczas 
księdzu Wojtyle powiedział: Zostaniesz 
papieżem, ale na Twoim pontyfikacie wi-
dzę krew i przemoc).

Z samego faktu bycia Polakami by-
liśmy ogromnie dumni. Tamten wybór 
bardzo nas dowartościował. Nie wiem, 
za co nas Pan Bóg tak nagle wyna-
grodził. Pewnie dał, jak zwykle, hojnie 
i z nadmiarem, jak mówi Pismo.

W związku z tym, co „nam się wy-
darzyło” uroczystości 60-lecia istnienia 
i działalności KUL, 60-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 30-lecia 
pełnienia funkcji Prymasa Polski przez 
Stefana Wyszyńskiego odbyły się dopie-
ro 11 i 12 listopada. Mimo zbudowane-
go nowego, okazałego frontonu, gnieź-
dziliśmy się w starej, ciasnej, dusznej au-
li. Jeszcze dziś brzmi mi w uszach począ-
tek homilii Księdza Prymasa – „Zgodnie 
z programem opracowanym przez Senat 
miało nas być dzisiaj dwóch: przy ołta-
rzu Kardynał Karol Wojtyła a ja na am-

bonie. Wybaczcie, że przyjechałem sam. 
Dlaczego – dobrze wiecie. (...) Przycho-
dzę więc do Was, aby w 60-lecie trwa-
nia Uczelni pocieszyć Senat, Profesorów 
i Młodzież tą nadzieją, że chociaż straci-
liście Przyjaciela i Profesora, zyskaliście 
słodką Opatrzność w Watykanie, która 
przyjaźnie będzie czuwała nad Waszą 
pracą i nad Uczelnią”, a także odczyta-
ny w auli przez Ojca Rektora list Ojca 
Świętego Jana Pawła II – 

„Do Katolickiego Uniwersytetu 
w Lublinie

Przesyłam serdeczne pozdrowienia 
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, który rozpoczyna 61. rok swej 
działalności pod hasłem „Deo et Patriae”. 
Dziękując Bogu za to, że mogłem przez 
szereg lat służyć tej Uczelni, pracując na 
Wydziale Filozoficznym przy katedrze 
etyki. Pragnę podziękować moim Ko-
legom – Profesorom i Wykładowcom. 
Szczególne podziękowanie kieruję pod 
adresem najbliższych moich Współpra-
cowników, z którymi łączyło mnie umi-
łowanie nauki oraz serdeczna przyjaźń. 
Dzięki Ich życzliwości mogłem do koń-
ca utrzymywać żywy kontakt z proble-
matyką filozoficzną oraz z tym warsz-
tatem pracy, który służył jej pogłębieniu 
i rozwojowi”.

Ale jego duch jest z nami

Pilnie śledziliśmy przebieg ponty-
fikatu Jego Świątobliwości Jana Paw-
ła II, towarzyszyliśmy jego podróżom 
apostolskim, czytaliśmy kolejne encykli-
ki, z entuzjazmem pielgrzymowaliśmy 
z nim po Polsce. Z radością gościliśmy 
go 9 czerwca 1987 r. w murach naszej 
Alma Mater. Odwiedzaliśmy go w Rzy-
mie i Castel Gandolfo. W licznych do-
mach wiszą na ścianach oprawione pa-
miątkowe zdjęcia z tamtych spotkań, 
z których wychodziliśmy obdarowani 
różańcami i książkami.

Błagaliśmy Boga o ocalenie, gdy 13 
maja 1981 r. ugodziła go kula zama-
chowca. Z bólem patrzyliśmy na jego 

chorobę i starość, a z podziwem na to – 
jak je znosił. Płakaliśmy, gdy 2 kwietnia 
2005 r. odszedł do domu Ojca. W dłu-
gich kolejkach staliśmy, by wpisać się do 
ksiąg pamiątkowych. Zapalaliśmy zni-
cze i składaliśmy kwiaty przy pomni-
ku na dziedzińcu. W gmachu głównym 
zawisł napis ze słowami: „ale jego duch 
jest z nami”. Wiele osób uczestniczy-
ło w pogrzebie Jana Pawła II. Potem 
wielokrotnie wspominaliśmy Wielkiego 
Papieża, dziękowaliśmy mu za wszystko 
i modliliśmy się o jego rychłą beatyfi-
kację. Z grona uczestników inaugura-
cji w uroczystości wyniesienia na ołtarze 
naszego Profesora wzięły udział m.in. s. 
Zdybicka i Ania Buczek.

Pierwsze liturgiczne wspomnienie 
błogosławionego Jana Pawła II w sposób 
szczególny wpisało się w dzieje KUL-u. 
Właśnie w tę sobotę, 22 października 
2011 r. Wielki Kanclerz abp Stanisław 
Budzik odbył ingres do lubelskiej archi-
katedry. To pierwsze wspomnienie litur-
giczne zainspirowało i niejako zmusiło 
mnie do cofnięcia się w czasie do jego 
historycznego wyznacznika – 22 paź-
dziernika 1978 r. – i przypomnienia bez-
pośrednich uczestników bezpreceden-
sowego wydarzenia w dziejach uczelni, 
Kościoła, Polski i świata. Zależało mi na 
upamiętnieniu zwłaszcza tych, którzy są 
po drugiej stronie, gdyż oni nie podzielą 
się więcej swoimi wspomnieniami, ra-
dością, przemyśleniami, a każde świa-
dectwo jest cenne, co potwierdzają ci, 
których o to zapytałam. Z dumą pod-
kreślają – „byliśmy świadkami historii”, 
„i to jeszcze jakiej” – dodają niektórzy. 
Zbyt wielu szczegółów już nie pamięta-
ją, lecz wciąż mają w oczach widok placu 
świętego Piotra, tego, co się na nim dzia-
ło, słyszą słowa papieskiej homilii. Są 
ogromnie wdzięczni Panu Bogu, że mo-
gli tam być i szczęśliwi z przynależenia 
do społeczności Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wszystkim z głębi serca dziękuję za 
każdy okruch wspomnień.

Maria Wrzeszcz

zdjęcia J. Kolasa, Archiwum KUL
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Od wielu lat śledzę twórczość na-
ukową ks. infułata prof. zw. dr. 

hab. Stanisława Kowalczyka. 23 czerw-
ca 1988 r. uczestniczyłem razem z nim 
w audiencji u papieża Jana Pawła II. 
Ksiądz profesor wręczał wówczas pa-
pieżowi swoją niedawno wydaną książkę 
pt. Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna 
(Lublin 1987). Ojciec Święty wziął ją 
do ręki z nieukrywaną radością, a ks. 
Kowalczyka powitał słowami: „Pracowity 
i płodny Sandomierzanin”. 

Faktycznie imponująca jest twórczość 
naukowa tego kapłana sandomierskiej 
diecezji. W swoim dorobku – oprócz 
wielu artykułów i różnego rodzaju in-
nych publikacji, ks. prof. Stanisław Ko-
walczyk ma 45 książek z bardzo szero-
kiego zakresu tematycznego, obejmują 
bowiem niemal wszystkie aspekty re-
fleksji filozoficznej, uwzględniają także 
zagadnienia teologiczne, religiologicz-
ne i społeczne. Również recenzowana 
tu praca będąca efektem wieloletnich 
badań dotyczących ważnych zagadnień 
światopoglądowych i cywilizacyjnych 
współczesnej nam epoki, potwierdza 
niezwykłość jego twórczości naukowej.

W recenzowanej tu pracy są trzy ob-
szerne rozdziały, omawiające kolejno: 
Kryzys idei człowieka jako osoby, Kryzys 
idei Boga i religii oraz Kryzys kultury 
w ogóle. Poszczególne rozdziały skła-
dają się z kilkunastu punktów. Każdy 
z nich, ze względu na znaczenie i aktu-
alność, wymagałby odrębnego omówie-
nia, co przekroczyłoby znacznie wymogi 
stawiane recenzji. Niektóre podpunkty, 
np. Deformacja kultury f izycznej i sportu 
(s. 175-178), zostały szeroko rozwinięte 
przez autora wcześniej w książce pt. Fi-
lozofia kultury. Próba personalistycznego 
ujęcia problematyki (Lublin 2006).

W omawianym dziele czytelnik znaj-
dzie odniesienie do takich zagadnień, 
jak transformacja ustrojowa w Polsce (s. 
57-61), integracja europejska (s. 61-65), 
globalizacja (s. 65-69), teologia wyzwo-
lenia (s. 90-95). Autor daje się tu poznać 
jako wytrawny analityk, który na koniec 
dokonuje ważnej syntezy filozoficznej. 
Wykorzystuje dane empiryczne i korzy-

sta z niezbędnej refleksji teologicznej. 
Ponieważ zna z autopsji specyfikę Eu-
ropy Zachodniej (odbył kilka podróży 
naukowych, brał udział w sympozjach, 
pracował w duszpasterstwie na terenie 
kilku krajów) i swoje badania konfron-
tuje z bogatą literaturą zachodnią, moż-
na powiedzieć, że analizowane tu stu-
dium ma charakter porównawczy.

Współczesny kryzys ideowo-aksjologicz-
ny to praca bardzo pomocna także dla 
pedagogów. Wychowanie, które niewąt-
pliwie jest ingerencją, zawsze dokonuje 
się „gdzieś” i ma swoje „miejsce”, a po-
nieważ stanowi wejście w dialektycz-
ny związek wychowanka z konkretnym 
światem rzeczywistości, jest metafizyką, 
pewną ontologią rozgrywającą się w wa-
runkach wzajemności i transcendencji.

Ksiądz Stanisław Kowalczyk pi-
sze ważne rzeczy o miejscu człowieka 
w świecie kryzysu. To miejsce, rozumia-
ne jako locus educandi, jest filozoficzne 
i pedagogiczne zarazem, co stanowi też 
jego naturę. Nic dziwnego, że refleksja 
filozoficzna o miejscu człowieka w świe-
cie kryzysu sytuuje się niejako równolegle 
z filozoficzną myślą o nim. Zagadnienia 
te autor omawia prawie we wszystkich 
punktach rozdziału I, zwłaszcza w tym 
punkcie, który nosi znamienny tytuł 

Człowiek „wyzwolony” antypedagogiki 
(zob. s. 37-41).

Książka na temat szeroko rozumia-
nego współczesnego kryzysu ukazuje, 
jak żyjąc i jednocześnie ucząc się, po-
znajemy naszą kreacyjną rolę w świecie, 
który przychodzi nam zmieniać, a wraz 
z każdą lekcją życia podążać ku wiecznej 
metamorfozie. Miejsce człowieka w rze-
czywistości ziemskiej domaga się od nie-
go nieustannej zmiany. Każda aktyw-
ność życiowa człowieka współtworzy go 
tak, jak on zmienia rzeczywistość w re-
zultacie swoich nieustannych ingeren-
cji i mniej lub bardziej spektakularnych 
przeobrażeń. Śmiało można zatem po-
wiedzieć, że rzeczywistość odnosi się do 
nas z wzajemnością: my zmieniamy rze-
czywistość, a rzeczywistość zmienia nas. 
O miejsce człowieka w świecie toczy się 
walka. Jest ono zawłaszczane, okupowa-
ne. Można je też znaczyć. Można nim 
wygrać lub przegrać. Ma więc sens pe-
dagogiczny. Rozumowania na ten te-
mat są przeprowadzone między innymi 
w punktach zatytułowanych Sekulary-
zacja postaw religijnych (s. 108-111), czy 
Wulgaryzacja idei miłości (s. 160-164).

Najnowsza książka ks. Stanisława Ko-
walczyka – jak wykazano na przykładach 
– ma wiele zalet. Przede wszystkim traf-
nie i przekonująco definiuje nowe zjawi-
ska i procesy dokonujące się we współ-
czesnym świecie. Niektóre z nich niosą 
poważne zagrożenia dla człowieka i dla 
świata, w którym człowiek żyje. Autor 
ostrzega przed dalszą sekularyzacją oraz 
przed rozpowszechnianiem relatywizmu 
aksjologicznego i kulturowego. 

Główną zaletą dzieła ks. Kowalczyka 
– co należy podkreślić w zakończeniu – 
jest przenikanie się w zgromadzonych 
w nim głębokich refleksjach różnych 
przemyśleń i odniesień usytuowanych 
w kontekście społeczno-politycznym. 
Dzięki temu czytelnik zostaje wprowa-
dzony w gąszcz problemów współcze-
snego świata i w jeszcze większą złożo-
ność pojawiających się w nim wyzwań 
edukacyjnych, jakie stają współcześnie 
przed człowiekiem.

ks. Edward Walewander

Współczesny kryzys 
ideowo-aksjologiczny
autor: ks. Stanisław Kowalczyk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 204, contents, 
posłowie: Arkadiusz Jabłoński
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Wydział Zamiejscowy KUL w Tomaszowie Lu-
belskim wystartował w Akademickich Mistrzo-

stwach Województwa Lubelskiego w następujących 
dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, futsal 
mężczyzn, koszykówka mężczyzn, biegi przełajowe, 
tenis stołowy kobiet i mężczyzn, szachy kobiet i męż-
czyzn, pływanie kobiet i mężczyzn, badminton kobiet 
i mężczyzn, brydż sportowy. Najlepsze osiągnięcia to:

II miejsce w turnieju brydżowym,  
gdzie WZNPiE był organizatorem;
IV miejsce w turnieju drużynowym badmintona; 
V miejsce w turnieju indywidualnym w szachach; 
V miejsce w turnieju indywidualnym kobiet w te- 
nisie stołowym.

W chwili obecnej KU AZS Tomaszów Lubelski 
plasuje się na VI miejscu w klasyfikacji generalnej tych 
rozgrywek, jednak trzeba zaznaczyć, że w II semestrze 
odbędą się starty w kolejnych dyscyplinach, dlatego 
jest duża szansa na podwyższenie lokaty.

15 stycznia 2012 r. w Tomaszowie Lubelskim od-
była się VII Spartakiada Studentów, której głównym 
punktem były dwie dyscypliny: szachy oraz brydż 
sportowy.

Ponadto dwóch studentów pierwszego roku: Łukasz 
Karpiuk oraz Damian Grela uczestniczyło w Uniwer-
sjadzie Studentów I roku w tenisie stołowym, która od-
była się w Gdańsku w dniach 25-27 listopada 2011 r. 
Studenci WZNPiE w Tomaszowie Lubelskiem: Ka-
tarzyna Gondko, Paweł Ostrzyżek, Piotr Kołacz re-
prezentowali KUL na Akademickich Mistrzostwach 
Polski w Szachach, które odbyły się w Katowicach 
w dniach 6-8 stycznia 2012 r. Natomiast Adam Zło-
to, Daria Wójcik, Karol Mielniczek, Artur Skibniew-
ski, Anna Herman i Adrian Kania zasilili reprezenta-
cję Uczelni na Akademickich Mistrzostwach Polski 
w brydżu sportowym, które odbyły się w Krakowie, 
w dniach 27-29 stycznia 2012 r.

Drużyna siatkarska dzielnie walczy w ramach ama-
torskiej ligi siatkówki o Puchar Starosty Tomaszow-
skiego i na półmetku rozgrywek, z 16 punktami zaj-
muje I miejsce w tabeli. W rozgrywkach bierze udział 
13 zespołów. W skład zespołu AZS KUL wchodzą: dr 
Grzegorz Kowalski, Przemysław Szuty, Łukasz Kar-
piuk, Maciej Bodziak, Piotr Kołacz, Michał Dziura, 
Grzegorz Buczak, Maciej Stępień, Marcin Mazurek, 
Wojciech Wenc.

Dobrze spisała się też ekipa piłkarzy w rozgryw-
kach piłki nożnej seniorów o Puchar Starosty To-

Wydziały Zamiejscowe KUL 
z Tomaszowa Lubelskiego i Stalowej Woli 
coraz silniejsze w akademickiej rywalizacji sportowej

Zakończenie I semestru roku 
akademickiego 2011/12 zbiega 
się z małym podsumowaniem 
startów zawodników-studentów 
w akademickich rozgrywkach 
sportowych. 
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maszewskiego. Drużyna występująca w składzie: Łu-
kasz Futa, Dawid Bilski, Marcin Sobolewski, Krzysz-
tof Kwiatkowski, Maciej Bartecki, Mateusz Antosz, 
Maciej Bodziak, Sebastian Kłembokowski, zajęła tam 
III miejsce.

Wydziały Zamiejscowe w Stalowej Woli tak-
że czynnie brały udział w akademickich roz-

grywkach sportowych. Studenci reprezentowali stalo-
wowolskie wydziały w: siatkówce kobiet i mężczyzn, 
koszykówce kobiet i mężczyzn, piłce nożnej, lekkiej 
atletyce, piłce ręcznej i trójboju siłowym. Ponadto co-
rocznie studenci Wydziałów Zamiejscowych próbują 
swoich sił w dyscyplinach, w których nie jest prowa-
dzone szkolenie w ramach działających sekcji spor-
towych. Obecność swoją zaznaczają, często z dobrym 
rezultatem, w innych rozgrywkach AMWL, takich jak: 
tenis stołowy, pływanie, strzelectwo, szachy, narciar-
stwo alpejskie, street basket.

Po I rundzie (jesiennej) AMWL Wydziały Zamiej-
scowe w Stalowej Woli zajmują VII miejsce, co jest 
dużym osiągnięciem zważywszy na możliwości bazowe 
i zasoby sportowe.

Na duże uznanie zasługuje drużyna koszykarzy, 
która rywalizując w II lidze AMWL uplasowała się 
na I miejscu, a miano najlepszego strzelca po I rundzie 
otrzymał Przemysław Raczyk (34 pkt/mecz). Drużyna 
koszykarzy występowała w składzie: Paweł Serwoń-
ski, Piotr Serwoński, Patryk Szwedo, Grzegorz Wolak, 
Damian Sekulski, Kamil Kasprzyk, Marek Pawłowski, 
Jacek Kozioł oraz Przemysław Raczyk. Należy również 
zaznaczyć, że drużyna ta bierze udział w rozgrywkach 
Amatorskiej Ligi Koszykówki w Stalowej Woli i zaj-
muje obecnie II miejsce w tabeli.

Dużą niespodziankę sprawili studenci rywalizujący 
w strzelectwie, konkurencji przeprowadzonej po raz 

pierwszy w ramach AMWL. Zajęli I miejsce, pozosta-
wiając w tyle takie uczelnie jak: Uniwersytet Przyrod-
niczy, Uniwersytet Medyczny i Politechnikę. Najlep-
szym zawodnikiem w klasyfikacji indywidualnej został 
Artur Obszyński, student II roku prawa. W składzie 
zwycięskiej drużyny znaleźli się również: Krystian Ko-
terbicki, Łukasz Doszczeczko, Kamila Grabiak, Justy-
na Bednarczyk i Justyna Jaszczołt. 

W I rundzie AMWL nie zawiedli również stalowo-
wolscy trójboiści. Po raz kolejny, zgodnie z oczekiwa-
niami, Wojtek Pieczaba i Patryk Kozłowski godnie re-
prezentowali uczelnię zajmując I i II miejsce w klasyfi-
kacji indywidualnej w swoich kategoriach wagowych. 

Ponadto w Lidze Amatorskiej Piłki Nożnej Halo-
wej w Stalowej Woli studenci KUL zajmują na pół-
metku rywalizacji IV miejsce w tabeli. Zespół tworzą: 
Wojciech Kiełbasa, Tomasz Wojciechowski, Krzysz-
tof Mazur, Mateusz Szafran, Tomasz Ziomek, Konrad 
Budkowski oraz mgr Krzysztof Ludjan.

Oprócz rywalizacji międzyuczelnianej studenci 
Wydziałów Zamiejscowych chętnie włączają się w or-
ganizację różnych imprez, w tym charytatywnych. 7 
grudnia 2011 r. w hali sportowej MOSiR w Stalo-
wej Woli odbył się Charytatywny Mecz Mikołajkowy 
w piłce nożnej na rzecz 20-letniej Eweliny, która cierpi 
na czterokończynowe, spastyczne dziecięce porażenie 
mózgowe. Wzięli w nim udział pracownicy Uczelni 
i reprezentacja studentów. I chociaż bramki były dwie, 
to wszyscy się zgodzili, że cel jest jeden – pomoc cho-
rej, młodej dziewczynie. Dochód z imprezy przezna-
czono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wspomaga-
jącego samodzielne chodzenie.

Współorganizatorem imprezy był istniejący od 
trzech lat Klub Uczelniany AZS WZ KUL w Stalo-
wej Woli, a pomoc w organizacji polegała na zabezpie-
czeniu hali i sprzętu sportowego, sędziowaniu meczu 
i czuwaniu nad sprawnym przebiegiem wydarzenia.

14 stycznia 2012 r. odbyła się VIII Spartakiada Stu-
dentów. Zgodnie z programem w klubie studenckim 
STOP odbył się II Noworoczny Turniej w szachach, 
do którego zaproszeni zostali wszyscy chętni, zarów-
no studenci jak i pracownicy. W turnieju wzięło udział 
16 zawodników. Zwycięzcą zawodów został Grzegorz 
Gębka, II miejsce zajęła Karolina Zając, III – Filip Pe-
łeszczak, studenci II roku prawa.

Sporą grupę kibiców, pomimo zbliżającej się sesji 
i wytężonej w związku z tym nauki, przyciągnął zor-
ganizowany w ramach Spartakiady turniej w futsalu 
I rocznika. W rywalizacji wzięły udział 4 zespoły. Tur-
niej zakończył się zwycięstwem reprezentacji prawa, 
która pokonała drużynę inżynierii środowiska i pracy 
socjalnej. 

Niebawem rusza II runda Akademickich Mi-
strzostw Województwa Lubelskiego. Liczymy na po-
wtórzenie sukcesu z ubiegłego roku naszego studenta, 
Karola Rusiniaka, który zajął I miejsce w zawodach 
wojewódzkich w narciarstwie alpejskim, które rozgry-
wane były w Kazimierzu Dolnym. 

Sport w Wydziałach Zamiejscowych KUL rozwija 
się coraz prężniej, pomysłów i chęci studentów do ak-
tywnego spędzania czasu nie brakuje, mimo iż spora 
ich część mieszka poza miastem i dodatkowe dojazdy 
są dla nich utrudnieniem.

Stanisław Lis
Kierownik Studium WF i Sportu KUL
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2 lutego

w hali Targów Lubelskich w Parku Ludowym, odbyła 

się wystawa projektów Parku Ludowego w Lublinie, 

wykonanych przez studentów architektury krajobrazu 

KUL i UP oraz dyskusja publiczna pt. „Pomysły na Park 

Ludowy!”

7-8 lutego

studenci informatyki KUL na zaproszenie przedstawi-

ciela firmy RIM – producenta cieszących się popularno-

ścią i prestiżem urządzeń mobilnych Blackberry, wzięli 

udział w europejskiej edycji konferencji programistycz-

nej „Blackberry DevCon” w Amsterdamie.

10 lutego

w rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Życińskiego, 

profesora Wydziału Filozofii, kierownika Katedry Re-

lacji Między Nauką a Wiarą, Wielkiego Kanclerza KUL 

w Kościele Akademickim została odprawiona msza św., 

której przewodniczył bp Mieczysław Cisło. Następnie 

odbyła się konferencja „Przyroda – Człowiek – Bóg. Wo-

kół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego”,  

w której uczestniczyli przedstawiciele trzech Wydziałów 

Filozofii, z którymi związany był śp. Arcybiskup: Uniwer-

sytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. 

11 lutego

drużyna reprezentująca KUL w składzie: Irena Kozak, 

Izabela Maciąg, Kamil Majewski i Tomasz Kobylecki 
zajęła drugie miejsce w rundzie krajowej międzynaro-

dowego konkursu Philip C. Jessup International Law 
Moot Court Competition 2012 – jednego z najbardziej 

prestiżowych konkursów retorycznych na świecie, który 

polega na symulacji rozprawy przed Międzynarodowym 

Trybunałem Sprawiedliwości. Drużyna KUL zdobyła 

również nagrodę The Best Memorial Award za przygo-

towanie najlepszego pisma procesowego.

13 lutego

„Potęga wyobraźni Williama Blake’a” to tytuł wykładu, 

który wygłosił dr Jacek Jaźwierski w ramach cyklu Sza-

leństwa wyobraźni, kaprysy fantazji. Organizatorzy: In-

stytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

14 lutego

w 70. rocznicę utworzenia Armii Krajowej odbyła się 

sesja „Wojna i miłość. 70 lat Armii Krajowej”. Organi-

zatorom udało się zaprosić żołnierzy Armii Krajowej: 

Mariannę Krasnodębską ps. Wiochna; Jana Busiewicza 

ps. Basza, Stanisława Gajewskiego ps. Staś, którzy po-

dzielili się swoimi wspomnieniami. Sesji towarzyszyła 

wystawa fotografii weteranów AK przygotowana przez 

Agencję Fotograficzną „Terra” oraz występy zespołu mu-

zycznego „Wiolinki” z Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej.

16 lutego

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz 

Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Nauko-

wego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz 

z referatem ks. prof. Marka Starowieyskiego (UW) pt. 

„Zwierzęta w literaturze patrystycznej”.

odbyła się konferencja naukowa „Moja Rodzina. Moje 

Miejsce – Moje Szczęście” zorganizowana przez Katedrę 

Psychopedagogiki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie 

i Pracy Socjalnej KUL. Konferencja miała charakter in-

terdyscyplinarny. Spotkanie poświęcone było psycholo-

gicznym, pedagogicznym, medycznym oraz społecznym 

aspektom szczęścia w rodzinie i małżeństwie.

z cyklu „Państwo i My” wykład pt. „Państwo obywateli 

szlacheckich” wygłosił prof. Edward Opaliński (Instytut 

Historii PAN).

17 lutego

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, w wyniku prze-

prowadzonej w dniach 7-9 grudnia 2011 r. wizyty, 

udzieliła po raz kolejny akredytacji na okres 5 lat kie-

runkowi filologia polska prowadzonemu przez Wydział 

Nauk Humanistycznych KUL.

Zespół oceniający filologię polską na KUL stwierdził, że 

kierunek spełnia wymogi stawiane przez Uniwersytecką 

Komisję Akredytacyjną w zakresie kadry naukowej, 

procesu dydaktycznego i wewnętrznego systemu za-

pewniania jakości kształcenia, a także w zakresie infra-

struktury dydaktycznej w stopniu WYSOKIM (A).

19 lutego

Mszę św. w 30. rocznicę śmierci ks. prof. Antoniego 

Słomkowskiego, rektora KUL w latach 1944-1951) od-

prawił ks. prof. Marek Chmielewski, Prodziekan Wydzia-

łu Teologii KUL.

Teatr Enigmatic wystawił spektakl „Niedźwiedź” Anto-

niego Czechowa, a całkowity dochód ze sprzedaży bile-

tów-cegiełek przekazał na rzecz Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego Oddział Lublin.

20 lutego

odbyła się uroczysta prezentacja 11. 

tomu Opera Omnia Josepha Ratzinge-

ra pt. „Teologia liturgii”. Seria będzie 

liczyła 16 tomów, a prawo wyłączności do wydania jej 

drukiem w języku polskim należy do KUL.

23 lutego

z okazji 90. rocznicy śmierci Założyciela KUL Ks. Idziego 

Radziszewskiego Wydział Filozofii zorganizował sesję 

poświęconą jego dorobkowi organizacyjnemu i na-

ukowemu oraz wydał niepublikowaną nigdy pracę 

doktorską Założyciela KUL. Sesję poprzedziła Msza św., 

której przewodniczył Arcybiskup Prof. Stanisław Budzik, 

Wielki Kanclerz KUL. Po konferencji natomiast nastąpiło 

wręczenie bp. Edwardowi Frankowskiemu wyróżnienia 

„Gratae Memoriae Signum Universitatis”.

25 lutego

Instytut Psychologii KUL zorganizował sympozjum „Da-

lej w tę samą stronę” z okazji 50-lecia pracy naukowej 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

Profesor Marii Braun-Gałkowskiej.

25-26 lutego

Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizował kurs 

samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Studentka”. Projekt 

miał na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, 

poprzez nabycie umiejętności skutecznej samoobrony 

wśród studentek.

Kalendarium
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27 lutego

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL zorgani-

zowała konferencję pt. „Streetworking – nowe wyzwa-

nia przed pracą socjalną”.

29 lutego

gościem cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku”, 

organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL, był 

dr Władysław Bułhak, który wygłosił wykład „Z badań 

nad wywiadem w XX wieku. Refleksje metodologiczne 

i studium przypadków”.

2 marca

odbył się „Dzień Języka Hiszpańskiego” zorganizowany 

przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 

3 marca

Instytut Historii rozpoczął cykl warsztatów historycz-

nych: „Historia moja pasja – czyli o sensie poznawania 

historii”. Wykłady odbywały się w każdą sobotę marca, 

a przeznaczone były dla maturzystów i licealistów oraz 

wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajemnic 

przeszłości. Tematy kolejnych spotkań dotyczyły: źródeł 

naszej cywilizacji; czasu i miejsca – fundamentów 

historii; wojen, bitew i ich bohaterów; historii ludzi 

– ludzi w historii; historii na tropie mitów i legend. 

Po kolejnych wykładach przewidziane były dyskusje 

z wykładowcami.

6 marca

odbyło się 3rd Legal Forum organizowane przez Stu-

dium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Wydział 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 

Ideą Forum jest na prezentacja w języku angielskim 

wcześniej przygotowanych tematów związanych z za-

gadnieniami prawa i szeroko pojętym życiem społecz-

no-politycznym. W tegorocznej edycji wzięło udział 26 

uczestników, spośród których komisja, w skład której 

wchodzili pracownicy WPPKiA oraz SPNJO, wyłoniła 

ośmioro zwycięzców i przyznała 3 wyróżnienia. 

7 marca

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa zorganizo-

wało II Dzień Kulturoznawcy.

8 marca

odbyła się konferencja „Niezłomni Bohaterowie – Żoł-

nierze Wyklęci” zorganizowana przez Akademicki Klub 

Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum.

9 marca

Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem II edy-

cji Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego 

2011/2012.

w Instytucie Biotechnologii KUL gościnny wykład wy-

głosił prof. Przemko Tylzanowski z Wydziału Medycz-

nego Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, pt. „Wnts of 

change – from gastrulating fish to synovial joints”.

na KUL odbył się Konkurs Wiedzy o Podatkach dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Patronem Honorowym konkur-

su jest Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji.

10 marca

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL oraz Fundacja 

Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej zorgani-

zowali XI Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli i Wy-

chowawców „Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień 

i agresji”. Konferencja miała na celu zdiagnozowanie 

najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się 

nauczyciel w swej pracy oraz wskazanie pozytywnych 

wzorów realizacji tego niełatwego powołania.

z okazji 90. urodzin Profesora Władysława Bartoszew-

skiego, doktora honoris causa KUL, odbyło się na Uni-

wersytecie jubileuszowe spotkanie.

12 marca

Katedra Języka Polskiego KUL zorganizowała spotkanie 

z Marcinem Rosłoniem, dziennikarzem sportowym Ca-

nal+, byłym zawodnikiem Legii Warszawa oraz autorem 

książki „Mowa trawa. Słownik piłkarskiej polszczyzny”.

w ramach cyklu Spotkania z Sokratesem odbyły się 

warsztaty etyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych, przede wszystkim maturzystów, pt. „Skąd się bio-

rą normy moralne. Spotkania z Sokratesem”. Omawiane 

problemy zilustrowane zostały fragmentami znanych 

dzieł filmowych i literackich oraz elementami gier de-

cyzyjnych. Tym razem Katedra Etyki postawiła pytania: 

w jaki sposób grupa rozbitków mogłaby odkryć normy 

moralne obowiązujące każdego z nich? czy normy te 

czerpiemy z religii, umowy społecznej, czy może z jakie-

goś innego źródła?

Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Pu-

bliczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych z cyklu 

Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji, zorganizowali 

wykład dr. Jowity Patyry „Inwencja artysty w służbie 

władzy. Sztuka na dworach Walezjuszy na przełonie 

XIV i XV wieku”.

12-15 marca

Koło Filozoficzne Studentów KUL było gospodarzem 

54. Tygodnia Filozoficznego pt. „Wielkie pytania etyki”. 

Uczestnicy Tygodnia prezentowani swoje stanowiska 

oraz dyskutowali na temat podstawowych zagadnień 

etycznych: specyfiką dobra moralnego a zwłaszcza pro-

blemem jego absolutności, specyfiką czynu ludzkiego 

a w szczególności jego wolności, kryteriami wartości 

moralnej czynu, kwestią istnienia prawa naturalnego, 

problemem istnienia sumienia itd.

rekolekcje w Kościele Akademickim KUL wygłosił o. Ro-

bert Bujak SJ.

14 marca

na KUL odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Pedagogiki 

Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu 

Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Spotka-

nie poświęcone było problematyce godności człowieka 

i jej implikacji pedagogicznych.

15 marca

ks. prof. Augustyn Eckmann (KUL) wygłosił wykład 

„Zstąpił do piekieł w nauczaniu św. Augustyna” podczas 

posiedzenia naukowego Komisji Badań nad Antykiem 

Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicz-

nego Towarzystwa Naukowego KUL. 

na KUL odbyło się zebranie Sekcji Filozoficznej Wykła-

dowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce poświę-

cone problematyce dydaktyki filozofii przyrody i nauk 

przyrodniczych.

Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL 

zorganizowało spotkanie z Henrykiem Ryszardem Żu-
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chowskim, reżyserem, aktorem, animatorem kultury, 

autorem książek z zakresu savoir-vivre’u, wykładowcą 

akademickim. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Damy, 

chamy i dżentelmeni”.

odbyła się konferencja międzynarodowa „Cyberterro-

ryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna 

i politologiczna”. Konferencja została przygotowywa-

na przez trzy katedry: Stosunków Międzynarodowych, 

Prawa Karnego oraz Prawa Technologii Informacyjnych 

i Komunikacyjnych. 

Koło Starożytnicze Studentów KUL zorganizowało sesję 

egiptologiczną, w ramach której wykład otwarty pt. 

„Wieczny Horyzont wschodzi tam gdzie zachodzi słońce 

boga Ra. Miejsce spoczynku Amenhotepa I a grobowiec 

KV 39 w Dolinie Królów. Tajemnica Podwójnej Enigmy” 

wygłosił Jerzy Fatyga.

16 marca

wykład otwarty pt. „Nauczyciel literatury wobec poko-

lenia nieczytającego książek” na zaproszenie Katedry 

Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL wygłosiła dr 

hab. Anna Janus-Sitarz (UJ).

w Centrum Uniwersyteckim Villanueva w Madrycie od-

była się promocja książki Eugeniusza Małaczewskiego, 

pt. „Caballo en el monte”, w przekładzie Joanny Kudełko 

z Instytutu Filologii Romańskiej KUL i José Antonio 

Moliny z Uniwersytetu w Murcji, opatrzonej wstępem 

Cezarego Tarachy, z Instytutu Historii KUL.

19 marca

z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia 

Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny Instytutu 

Nauk o Rodzinie KUL zorganizowała międzynarodową 

konferencję pt. „Życie czy śmierć? Wybierajcie”.

20 marca

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade 

Mecum zorganizował spotkanie z dr. Wojciechem Mu-

szyńskim oraz prof. Janem Żarynem, autorami książek 

o strukturach obozu narodowego.

Koło Starożytnicze Studentów KUL, Instytut Historii oraz 

Instytut Historii Sztuki zorganizowali spotkanie z prof. 

Karolem Myśliwcem, dyrektorem Instytutu Kultur Śród-

ziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, 

wybitnym archeologiem, znawcą starożytnego Egiptu.

21 marca

reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL 

w składzie: Magdalena Lenart (III rok), Sylwia Tyl (V rok) 

i Paweł Zając (V rok), zajęła I miejsce w II Ogólnopolskim 

Konkursie Prawa Kanonicznego. Ponadto w klasyfikacji 

indywidualnej I miejsce zajęła Magdalena Lenart, II 

miejsce – Paweł Zając, a IV – Sylwia Tyl. Opiekunem 

studentów była mgr lic. Anna Słowikowska.

Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL zorganizowała 

dzień poświęcony tematowi „Dawne zawody, ginące 

umiejętności”.

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało kolej-

ne spotkanie z cyklu Duchowość Kobiety i Mężczyzny”, 

pt. „Wielka miłość, seks i doświadczenia psychologa”, 

które prowadził dr Szymon Grzelak.

Instytut Nauk o Rodzinie zorganizował konferencję z cy-

klu INoRmalnie o rodzinie pt. „Gdzie ci mężczyźni – silni, 

prawdziwi tacy?”.

21-22 marca

Instytut Filologii Klasycznej z okazji Jubileuszu 70. 

urodzin księdza profesora Augustyna Eckmanna zor-

ganizował międzynarodową konferencję naukową pt. 

„Christo parata via est... prekursorzy i twórcy kultury 

europejskiej”.

w ramach I Dni Mediteranistycznych odbyła się konfe-

rencja naukowa pt. „Egipt wczoraj i dziś”.

22 marca

odbyło się Wiosenne Sympozjum Biblijne pt. „Kościół 

domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)” 

zorganizowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Tematyka sympozjum 

dotyczyła wszystkich aspektów komunii eklezjalnej, 

poczynając od jej biblijnych korzeni.

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Fi-

lologii Romańskiej KUL zorganizowała konferencję 

poświęconą certyfikatom z języka angielskiego, fran-

cuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz polskiego dla 

obcokrajowców.

23 marca

odbyła się Akademicka Droga Krzyżowa przez miastecz-

ko akademickie. 

23-27 marca

Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL zorgani-

zowało pierwszą edycję Tygodnia Szkoleń „Nasz cel-

Twój sukces” promującego ogólnopolską konferencję 

„Trener-aktor na scenie życia”. Był to cykl bezpłatnych 

szkoleń umożliwiających rozwój umiejętności miękkich 

o tematyce atrakcyjności interpersonalnej, zarządzania 

sobą w czasie, komunikacji, negocjacji i innych. 

26 marca

Katedra Dramatu i Teatru KUL zorganizowała spotkanie 

informacyjne nt. studiów teatrologicznych dla maturzy-

stów. Uczestnicy mogli obejrzeć także spektakl „Czarow-

nice” w wykonaniu Teatru ITP.

wykład z cyklu „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fanta-

zji”, organizowanego przez Instytut Historii Sztuki KUL, 

Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopaciń-
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skiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty 

Sztuk Pięknych, pt. „Hybrydy fantastyczne w sztuce sta-

rożytnej” wygłosiła dr Anna Głowa.

26-28 marca

w Kościele Akademickim KUL odbyły się rekolekcje, 

które wygłosił abp Stanisław Budzik.

26-31 marca

Koło Naukowe Studentów Ekonomii KUL było gospoda-

rzem XXII Tygodnia Ekonomicznego, pod hasłem „Strefa 

euro – co dalej?”. Oprócz konferencji naukowej studenci 

zorganizowali wiele ciekawych szkoleń, warsztatów 

i konkursów.

27 marca

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL 

zorganizowała konferencję „Prawo w ochronie zdrowia. 

Stan aktualny i perspektywy”.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Me-

cum zorganizował dyskusję nt. stosunków politycznych, 

gospodarczych i religijnych Polski i Rosji.

28 marca

prof. Alina Nowicka-Jeżowa, profesor Uniwersytetu 

Opolskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna 

znawczyni literatury renesansu i baroku wygłosiła 

referat nt. „Humanizm na drogach kultury polskiej. 

Hermeneutyka idei”, na zaproszenie Katedry Literatury 

Staropolskiej KUL. Spotkanie to zainaugurowało cykl 

spotkań naukowych pt. „Convivium”, poświęconych kul-

turze europejskiej epok wczesnonowożytnych. 

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL zorga-

nizowało wiosenny koncert poprzedzony wykładem 

otwartym s. Wojciechy Agnieszki Tarnawskiej OP pt. 

„Orędzie Wielkanocne (Exsultet). O historii, znaczeniu 

i melodiach słów kilka”.

odbył się „Dzień Mózgu 2012 – Mózg w kulturze” zor-

ganizowany przez Studenckie Koło Neuronauk KUL 

i Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL – Sekcja 

Arteterapii.

28-29 marca

Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Koło Naukowe Stu-

dentów Retoryki Stosowanej zorganizowali konferen-

cję naukową pt. „Retoryka dziś – szanse, możliwości, 

ograniczenia”.

29 marca

odbyło się spotkanie z Pierwszą Damą Gruzji Panią San-

drą Elisabeth Roelofs, podczas którego zaprezentowała 

swoją książkę „Historia Idealistki”. Spotkanie zorganizo-

wała Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego oraz 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

w ramach cyklu wykładów pt. „Państwo i my”, wykład 

pt. „Państwo polskie, jego mity i symbole” wygłosił prof. 

Tomasz Panfil. 

na zaproszenie Oddziału Lubelskiego PAN oraz Lubel-

skiego Towarzystwa Naukowego wykład otwarty nt. 

„Reformy ustrojowe doby stanisławowskiej w poglą-

dach szlachty lubelskiej” wygłosił dr. hab. Waldemar 

Bednaruk, prof. KUL.

31 marca

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL 

zorganizowała konferencję pt. „Rozwijanie kompetencji 

kadry kierowniczej administracji pomocy społecznej 

– doświadczenia i perspektywy”, otwierającą studia 

podyplomowe „Administracja i zarządzanie dla kadry 

kierowniczej administracji publicznej” realizowane 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Psychologii KUL oraz Polskie Towarzystwo Psy-

chologiczne Oddział w Lublinie zorganizowali I Konfe-

rencję naukowo-szkoleniową pt. „Problemy diagnostyki 

psychologicznej. Wybrane metody badań”.

24 marca zmarł Biskup Edward Materski, biskup senior diecezji 

radomskiej, w latach 1966-1988 wykładowca katechetyki formalnej 

na KUL. Miał 89 lat. 

Bp Edward Materski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie. Jako kleryk 

uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W czasie pobytu w Warszawie 

pełnił rolę niemianowanego sekretarza biskupa kieleckiego Czesława 

Kaczmarka. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1947 r. Od 1966 do 

1988 roku wykładał katechetykę formalną i prowadził ćwiczenia kate-

chetyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem licznych 

publikacji katechetycznych, współautorem podręczników metodycznych 

i katechizmów.

29 października 1968 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytu-

larnym Aquasirena. Od 28 marca 1981 r. był biskupem sandomierskim. Na prośbę nowego ordynariusza 

nazwa diecezji została zmieniona na „diecezja sandomiersko-radomska”. 25 marca 1992 r., w wyniku 

reorganizacji diecezji polskich, został mianowany pierwszym biskupem diecezji radomskiej. Funkcję tę 

pełnił do 28 czerwca 1999 r. 

Był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Komisji ds. Powołań Du-

chownych i członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL. Przyczynił się też do powstania Radom-

skiego Instytutu Teologicznego (który w pierwszych latach funkcjonowania był afiliowany do KUL).

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel, 

Kierownik Katedry Teologii 

Pastoralnej Szczegółowej 

KUL, został mianowany przez 

Benedykta XVI biskupem 

pomocniczym diecezji 

pelplińskiej. Stolicą tytularną 

nowego biskupa jest Beatia.
Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel, urodził się w 1969 r., 
jest kapłanem diecezji pelplińskiej, kierowni-
kiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej 
Wydziału Teologii KUL, wykładowcą teologii pa-
storalnej w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie oraz w Ośrodku Naukowo-Badawczym 
UKSW w Tczewie.

W latach 1998-2002 odbył studia specjalistycz-
ne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, które 
uwieńczył 13 stycznia 2003 r. uzyskaniem stop-
nia doktora, na podstawie pracy „Czytelnictwo 
religijne jako środek formacji religijnej wiernych. 
Studium teologicznopastoralne”.

Od roku 2006 jest zatrudniony na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej 
KUL. 19 października 2010 r. uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego na podstawie dorobku na-
ukowego oraz rozprawy „Uczestnictwo wiernych 
świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. 
Studium teologicznopastoralne w świetle na-
uczania Kościoła 1962-2009”. Od początku
2011 r. pełni funkcję kierownika Katedry Teologii 
Pastoralnej Szczegółowej.



Jubileusz 70. urodzin 

Ks. Profesora 
Augustyna 
Eckmanna

21 marca 2012 r.



90. rocznica śmierci
Ks. Rektora Idziego Radziszewskiego

22 lutego 2012 r.


