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Senat KUL nadał tytuł doktora honoris causa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I Arcybiskupowi 
Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarsze Eku-
me nicz nemu.

Uniwersytet, honorując Patriarchę Bartłomieja 
I swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, pragnie 
wyrazić uznanie dla niezwykle aktywnego przywód-
cy duchowego, kontynuatora ekumenicznego dzie-
ła wielkich patriarchów Konstantynopola: Joachima 
III, Atenagorasa I i Dymitriosa I. Jego Świątobliwość 

Bartłomiej I jako orędownik pokoju i pojednania, wol-
ności religijnej, praw i godności człowieka oraz troski 
o zachowanie środowiska naturalnego, stale podtrzymu-
je świadectwo o radości i „świetle Zmartwychwstania”.

Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej I od-
dając swoje siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie 
Kościołowi, jedności wszystkich chrześcijan oraz dia-
logowi z innymi religiami i współczesnym światem, jest 
rzeczywiście Człowiekiem Dialogu i Nadziei, przeko-
nanym, że historia jest w rękach Boga, do którego na-
leży ostatnie słowo.

20 sierpnia odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Patriarsze 
Ekumenicznemu Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I. Laudację wygłosił abp prof. Józef 
Życiński, a stosowne recenzje przygotowali abp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk i ks. prof. 
Wacław Hryniewicz OMI.

Jego Świątobliwość 
Bartłomiej I 
doktorem honoris causa KUL
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Fragmenty recenzji 
działalności Jego 
Świątobliwości Patriarchy 
Ekumenicznego, 
Arcybiskupa 
Konstantynopola, 
Bartłomieja I przygotowanej 
przez ks. prof. Wacława 
Hryniewicza OMI

Patriarcha czasów dialogu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II pragnie uhonorować swo-

im najwyższym odznaczeniem prawo-
sławnego Patriarchę Ekumenicznego, 
wielce zasłużonego dla Kościoła, eku-
menii, teologii prawosławnej i kultury 
chrześcijańskiej – człowieka o szerokich 
horyzontach umysłowych i wielkiej eku-
menicznej otwartości.

Patriarcha Ekumeniczny, Jego Świą-
to bliwość Bartłomiej I (Bartholomaios) 
jako arcybiskup Konstantynopola, 
pierwszej stolicy w Kościele prawosław-
nym (ok. 300 milionów wiernych), jest 
jego honorowym i duchowym przywód-
cą jako primus inter pares wśród prawo-
sławnych biskupów. Na nim spoczywa 
historyczna i teologiczna odpowiedzial-
ność za podejmowanie ważnych inicja-
tyw, ich koordynacja w ramach całego 
prawosławia oraz troska o jego jedność 
ponad wszelkimi różnicami narodowy-
mi i etnicznymi. To on czuwa nad uni-
wersalnym charakterem prawosławia.

Nie sposób w zwięzłej recenzji podsu-
mować rozlicznych dokonań Patriarchy 
i je adekwatnie ocenić. Z konieczno-
ści ograniczam się do podkreślenia te-
go, co wydaje mi się najbardziej godne 
uwagi w jego pasterskim posługiwaniu, 
któremu nie brak dramatyzmu i które 
przypadło na niełatwy czas. Dotyczyć 
to będzie zwłaszcza wydarzeń, spraw 
i wypowiedzi związanych z postawą 
dialogu ze światem współczesnym i je-
go problemami. Osobiste doświadcze-
nia Bartłomieja I jako prawosławnego 
chrześcijanina i Patriarchy, a zarazem 
obywatela państwa tureckiego (współ-
istnieją w nim muzułmanie, chrześcija-
nie i wyznawcy judaizmu), od lat skła-
niają go do podejmowania nieustannego 
dialogu. Chodzi nie tylko o dialog z in-
nymi Kościołami chrześcijańskimi, ale 
również o dialog międzyreligijny z isla-
mem i judaizmem, dialog i współpracę 
z ludźmi nauki oraz o dialog ze światem 
ludzi niewierzących.

Odważny Hierarcha i otwarty 
teolog

[...] Nieżyjący już, wybitny teolog 
prawosławny, Olivier Clément, przy-
jaciel Patriarchy, scharakteryzował go 
w następujący sposób: „Jest to człowiek 
pełen kontrastów, wielu uzupełniających 
się wzajemnie stron silnej osobowo-
ści. Równocześnie delikatny i stanow-
czy, ujmująco miły, z jednej strony dys-
kretny, z drugiej – aktywny i przedsię-
biorczy. Prostolinijny, prawie nieśmia-
ły i, w razie potrzeby, władczy. Z dużym 
poczuciem humoru, lecz równocześnie 
świadomy powagi i znaczenia swej mi-
sji. Dokładny, wrażliwy na szczegóły, 
a równocześnie rozsądnie wizjonerski. 
(...) Kocha sztukę, poezję, przyrodę. (...) 
Nie znosi rytualizmu (...). Lubi dzie-
ci i potrafi z nimi rozmawiać (...). Ma 
dar przyjaźni. (...) Kiedy Fanar uchodził 
w oczach muzułmańskich Turków za 
miejsce tajemnicze i wrogie, za siedlisko 
antypaństwowych intryg, Patriarcha po-
trafił nawiązać przyjaźń z muzułmana-
mi zajmującymi odpowiedzialne stano-
wiska w świecie biznesu, polityki, kultu-
ry, dziennikarstwa. Otwiera przed nimi 
drzwi Fanaru (...). Jego marzeniem było-
by zbliżyć Grecję i Turcję, lecz ma do po-
konania duże trudności (...). Patriarcha 
nie zraża się, nie należy do ludzi, którzy 
łatwo się zniechęcają. (...) Punkty zapal-
ne i podziały w Kościele prawosławnym 
leżą mu ciężarem na sercu”.

Bartłomiej I jest niezwykle aktyw-
nym przywódcą duchowym, kontynu-
atorem ekumenicznego dzieła wielkich 
patriarchów Konstantynopola: Joachima 
III, Atenagorasa I i Dymitriosa I. Wiele 
podróżując w minionych latach do róż-
nych krajów, niósł tam przesłanie nadziei 

i zachęty do przezwyciężania poja-
wiających się trudności. Po rozpadzie 
Związku Radzieckiego, w nowej sytuacji 
wolności, pojawiło się wiele trudnych 
problemów zwłaszcza w stosunkach 
między Patriarchatem Ekumenicznym 
i Patriarchatem Moskiewskim. Szcze-
gólną troskę okazywał krajom z przewa-
gą ludności prawosławnej, które przeszły 
przez dziesięciolecia zniewolenia i prze-
śladowań w okresie komunizmu. Mnożył 
wysiłki, by umocnić jedność prawosła-
wia. Kilkakrotnie zwoływał hierarchów 
stojących na czele Kościołów prawo-
sławnych w trosce o to, aby prawosła-
wie było w stanie sprostać wyzwaniom 
nowego tysiąclecia chrześcijaństwa, by 
było prawosławiem głębokim, wolnym 
od nienawiści i obaw, skruszonym i po-
kornym. Wielokrotnie potępiał wszelkie 
przejawy przemocy, nacjonalizmu, fana-
tyzmu i ekskluzywizmu wyznaniowe-
go. Apelował o życzliwość i współczucie 
we wzajemnych relacjach.

Na uwagę zasługuje szeroka dzia-
łalność ekumeniczna Bartłomieja I. 
Był członkiem Komitetu Naczelnego 
i Wykonawczego Światowej Rady Koś-
cio łów (ŚRK), a przez osiem lat wiceprze-
wodniczącym Komisji „Wiara i Ustrój”. 
Uczes tniczył w Zgromadzeniach 
Ogólnych ŚRK, a także w międzyre-
ligijnym spotkaniu i modlitwie o po-
kój w Asyżu (2002). Jest orędownikiem 
wzajemnego zrozumienia i pokoju mię-
dzy „dziećmi Abrahama”, wyznawcami 
trzech religii monoteistycznych.

W odniesieniu do zmieniającego się 
oblicza Europy Patriarcha podkreśla, iż 
naszą tożsamość narodową trzeba dzi-
siaj przeżywać w kontekście plurali-
stycznym i wielokulturowym, gdyż na-
rody są bogactwem ludzkości. Wolność 



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

6

nr 5-6 (127-128) wrzesień-grudzień 2010

do
kt

or
at

 h
on

or
is

 c
au

sa
 K

U
L

religijna nie powinna być ogranicza-
na w imię ideologii sekularyzmu, bo-
wiem człowiek jest nie tylko istotą ro-
zumną, zdolną do myślenia, miłości, 
twórczości, śmiechu i płaczu, ale tak-
że istotą zdolną do modlitwy, adora-
cji i powołaną do uczestnictwa w życiu 
Boga (zōon theoumenon). Dlatego rów-
nież prawosławie jest czynnikiem stabi-
lizującym, istotnym elementem w pro-
cesie kształtowania się nowej rzeczywi-
stości europejskiej, jednoczącej kultury 
i tradycje chrześcijaństwa zachodniego 
i wschodniego. Potrzebujemy ponad-
to przyjaznego dialogu i wzajemnego 
zrozumienia, pokojowej i konstruktyw-
nej koegzystencji chrześcijan z islamem 
i judaizmem. Ze względu na swoje usy-
tuowanie, Patriarchat Ekumeniczny ma 
pod tym względem rolę szczególną do 
spełnienia jako pomost między Europą 
a islamem. „Wolność, szacunek, godność 
i integralność każdej osoby ludzkiej jest 
czymś fundamentalnym w naszej wi-
zji zjednoczonej Europy. (...) Nie mo-
żemy być prawdziwie wolni, prawdzi-
wie osobami, jeżeli nie jesteśmy w ko-
munii z innymi osobami” – przekonywał 
Patriarcha podczas konferencji wygło-
szonej 3 listopada 2005 r. w prestiżo-
wej London School of Economics and 
Political Science.

Przez wiele lat nie przestawał przypo-
minać, iż Europy nie wolno ograniczać 
jedynie do Europy Zachodniej, wyrosłej 
w kręgu kultury Rzymu i Reformacji. 
Istnieje także inna Europa, zrodzona 
z chrześcijańskiego hellenizmu, Europa 
świata prawosławnego, boleśnie doświad-
czana przez historię. Ta Europa mo-
że duchowo wzbogacić chrześcijaństwo 
zachodnie swoim poczuciem tajemnicy 
Boga i ludzkiego losu, głęboką świado-
mością sensu istnienia, sakralności przy-
rody i daru powierzonego nam stworze-
nia Bożego, aby dzisiejszy człowiek nie 
odczuwał Boga jako konkurenta i wro-
ga swojej wolności. Duchowe bogactwo 
prawosławia jest otwarte dla wszystkich. 
Może pomóc Europejczykom w pogo-
dzeniu inteligencji i serca. Czuje się ono 
współodpowiedzialne za kształt zjedno-
czonej Europy, aby mogła stać się „kate-
drą Bożego humanizmu” (Modlitwa za 
Europę, Strasburg, 21. 04. 1994).

Obecny Patriarcha jest jedną z naj-
wybitniejszych postaci w skali świato-
wej, orędownikiem pokoju, pojednania, 
wolności religijnej, praw i godności czło-
wieka oraz troski o zachowanie środo-
wiska naturalnego. Z tej właśnie racji 
Kongres Stanów Zjednoczonych uho-
norował go w 1997 r. Złotym Medalem 
Zasługi. Honorowe medale nadawały 
mu Kościoły prawosławne. Prezydenci 
różnych krajów uczcili go nadaniem 

najwyższych odznaczeń państwowych. 
W marcu 2010 r. otrzymał nagrodę 
Fundacji Kardynała Paula Pouparda. Jest 
honorowym obywatelem wielu miast 
w różnych krajach. Dziesiątki uniwersy-
tetów i ośrodków naukowych na całym 
świecie uhonorowało go tytułem dokto-
ra honoris causa.

Patriarcha Ekumeniczny 
a dialog 
katolicko-prawosławny

Dzieło wielostronnego pojednania 
wpisane jest od 1991 roku w posłannic-
two Patriarchy Ekumenicznego. Wraz 
z papieżem Janem Pawłem II gorliwie 
zabiegał o postęp na drodze pojedna-
nia Kościoła rzymskokatolickiego i pra-
wosławnego. Kontynuuje te starania 
z równym oddaniem także za pontyfi-
katu Benedykta XVI. Nie ignoruje by-
najmniej dialogu z protestantami, którzy 
przypominając o wyższości Ewangelii 
mogą pomóc prawosławnym przezwy-
ciężyć pokusę rytualizmu i statyczno-
ści. Wypowiada się z wielkim taktem 
i umiarem na najbardziej kontrowersyj-
ne i trudne problemy, które czekają na 
cierpliwą debatę i rozwiązanie w dialo-
gu. Wymienię przykładowo tylko trzy 
spośród nich.

a) Dotyczy to zwłaszcza pryma-
tu i nieomylności Biskupa Rzymu. Jego 
słowa mają szczególną wagę w mię-
dzywyznaniowej dyskusji, która roz-
poczęła się wokół zagadnienia pryma-
tu po zaproszeniu skierowanym przez 
Jana Pawła II w encyklice Ut unum sint. 
W czerwcu 1996 r., Patriarcha odpo-
wiedział na dwa pytania dotyczące pry-
matu, a postawione mu przez redakcję 
„Tygodnika Powszechnego”. Nawiązał 
do tradycji pierwszego tysiąclecia oraz 

wizji Papieża jako „Patriarchy Kościoła 
wśród innych prastarych stolic apostol-
skich świata”. Uznał, iż „roszczenie do 
prymatu światowego w sensie jurysdyk-
cji” za nieuzasadnione z teologicznego 
punktu widzenia.

Podczas oficjalnej wizyty 
w Watykanie, 29 czerwca 1995 roku, 
Bartłomiej I wygłosił homilię w bazy-
lice św. Piotra podczas Eucharystii, któ-
rej przewodniczył Jan Paweł II. W je-
go obecności Patriarcha mówił rów-
nież o prymacie. Podkreślił potrzebę 
pokory i skruchy, które mogą uczynić 
nas mądrzejszymi w dochowaniu wier-
ności Chrystusowi, który opustoszył 
i „umniejszył samego siebie” (Flp 2,7) 
dla zbawienia świata. Zakończył ho-
milię słowami skłaniającymi do głębo-
kiego namysłu: „Tylko wówczas, kiedy 
w historycznym Kościele w przekonują-
cy sposób przeważy priorytet etosu ke-
notycznego, nie tylko przywrócimy z ła-
twością tak upragnioną jedność w wie-
rze, ale równocześnie staniemy się god-
ni doświadczyć tego, co objawienie Boże 
obiecało tym, którzy miłują Pana (...)”.

Swoje stanowisko wyjaśnił szerzej 
z punktu widzenia egzegezy tekstów 
Nowego Testamentu w czasie spotkania 
z rzymskokatolickimi biskupami szwaj-
carskimi w Zurychu (14. XII. 1995). 
Unikając stylu polemicznego podkreślał, 
iż nie ma podstaw dla rozumienia pry-
matu w taki sposób, jakoby oznaczał on 
władzę nad innymi biskupami: „Mówię 
o tym, ponieważ idea, wedle której Pan 
wybierając dwunastu apostołów powie-
rzył jednemu z nich zadanie rządzenia 
(gouverner) nimi – nie ma żadnej pod-
stawy w Piśmie Świętym”.

Słowa Patriarchy mogą być trudne 
do zaakceptowania dla katolików. Wielu 
uzna je za wyraz wielowiekowych uprze-
dzeń wobec papiestwa. Wystarczy jednak 
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przypomnieć, iż Wschód chrześcijański 
od dawna odnosił słowa Chrystusa: „Ty 
jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej skale 
zbuduję Kościół mój” (Mt 16,18) nie ty-
le do samej osoby Piotra, ile na pierw-
szym miejscu do jego wyznania wia-
ry. Patriarcha podkreśla, iż obca jest mu 
„nieszczera komunikacja”; że umiłowa-
nie prawdy wymaga mówienia „bez wy-
krętów i z całą szczerością”. Swoje re-
fleksje przekazuje „w duchu braterstwa 
i pokory”, z nadzieją na dojście kiedyś do 
jedności w wierze. Należy je rozumieć 
jedynie na tle prawosławnej tradycji i jej 
przywiązania do systemu soborowo-sy-
nodalnego, w którym ważne decyzje ko-
ścielne podejmowane są w sposób kon-
cyliarny, z udziałem wielu biskupów.

Wypowiedzi Patriarchy Kon stan-
tynopola wydawać się mogą zbyt rady-
kalne tylko komuś, kto nie bierze pod 
uwagę wielowiekowego stanowiska pra-
wosławia w stosunku do jurydycznie ro-
zumianego prymatu papieża. Osobiście 
odczytuję wypowiedzi Bartłomieja I ja-
ko dramatyczny apel o większą kolegial-
ność i synodalność w Kościele, gdyż tylko 
ona może zapobiec przerostom centrali-
zmu i zasady prymacjalnej. Nie przypad-
kowo obecny dialog katolicko-prawo-
sławny koncentruje swoją uwagę na tych 
właśnie zagadnieniach. Istnieje pilna ko-
nieczność podjęcia na nowo gruntow-
nej, rzetelnej i prawdziwie ekumenicz-
nej analizy tekstów Nowego Testamentu 
dotyczących osoby Piotra. Musi to być 
wysiłek wspólny, w przeciwnym razie 
nie wyjdziemy nigdy poza ramy lektury 
wyznaniowej i apologetycznej. Aby mo-
gła urzeczywistnić się prawdziwa i trwa-
ła jedność, musimy uczyć się jedni od 
drugich i wraz z drugimi.

b) Innym trudnym i delikat-
nym problemem w dialogu katolicko-

prawosławnym, do którego ustosunko-
wywał się Patriarcha Ekumeniczny jest 
kwestia uniatyzmu i właściwego mo-
delu zjednoczenia. Wielokrotnie zwra-
cał się z prośbą o zrozumienie stanowi-
ska prawosławia, dla którego Unia była 
bolesnym doświadczeniem. Przyznawał 
jednak, że może sam Bóg posłużył się 
nią, aby wyzwolić Kościół zachodni 
z izolacji łacińskości i doprowadzić do 
kontaktu z prawosławiem oraz z myślą 
Ojców greckich. W czasie oficjalnej wi-
zyty w Watykanie (27-29. 06. 1995), już 
podczas pierwszego spotkania z Janem 
Pawłem II, Patriarcha mówił o trudno-
ściach dialogu obydwu Kościołów z po-
wodu uniatyzmu. Z żalem stwierdził, 
że dokument z Balamand (1993) zo-
stał potraktowany „jako sytuacja defini-
tywnie uregulowana, a więc jako upraw-
niony model eklezjalny”. W rozmo-
wie z Papieżem oświadczył, iż jest to 
nie do przyjęcia dla prawosławia, po-
mimo szczerej „woli pojednania wedle 
ducha Ewangelii”. Już wtedy słowa te 
świadczyły o przekonaniu strony pra-
wosławnej, iż problem uniatyzmu i pro-
zelityzmu nie został bynajmniej defini-
tywnie rozwiązany i domaga się dalsze-
go dialogu. Podkreślał wielokrotnie, iż 
należy starannie odróżnić prozelityzm 
ignorujący godność innych chrześcijan 
od prawdziwej ewangelizacji, opartej na 
wzajemnym współdziałaniu.

c) Znana jest wypowiedź Patriarchy 
na temat tradycyjnej doktryny escha-
tologicznej zawartej w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego. To właśnie o tej na-
uce mówił w swoim wywiadzie, krótko 
po ukazaniu się katechizmu w 1992 ro-
ku. Pytał on wówczas: „Dlaczego nie po-
wiedzieć nic o nadziei i modlitwie o zba-
wienie powszechne, które odnajdujemy 
u Ambrożego z Mediolanu, Grzegorza 

z Nyssy, Dionizego Areopagity, Izaaka 
Syryjczyka, Julianny z Norwich oraz 
u tylu wielkich teologów współczesnych, 
takich jak Hans Urs von Balthasar? 
Problemy te są istotne dla dzisiejsze-
go człowieka, który oscyluje w tragicz-
ny sposób między strachem przed ni-
cością a zwodniczymi obietnicami 
reinkarnacji”.

Odważne słowa Patriarchy 
Konstantynopola przypomniały w dys-
kretny i delikatny sposób o tradycji, któ-
ra nie wygasła w chrześcijaństwie, za-
równo wschodnim jak i zachodnim. 
O tradycji tej nie wolno zapominać ani 
jej lekceważyć. Tradycja ta miała odwa-
gę stawiania pytań bardzo istotnych dla 
kształtu wiary i duchowości chrześcijań-
skiej. Człowiek zbawia się nie jako wy-
izolowana jednostka, lecz z całą ludzko-
ścią i całym wszechświatem.

Obrońca prawosławia 
otwartego na innych

Temat obecnej fazy dialogu katolic-
ko-prawosławnego (Rola biskupa Rzymu 
we wspólnocie Kościołów pierwszego tysiąc-
lecia) został wybrany za zgodą autokefa-
licznych i autonomicznych Kościołów 
prawosławnych. Tymczasem, zwłaszcza 
w Grecji, fakt ten wywołał pod koniec 
2009 roku duże poruszenie i wiele dez-
informacji. Odżyły stare niepokoje, iż 
dialog z katolikami zagraża prawosła-
wiu. Pojawiło się nawet „Wyznanie wia-
ry przeciwko ekumenizmowi”, a w nim 
stwierdzenie, iż „papizm jest macierzą 
herezji i błędów”.

W tej sytuacji Patriarcha Eku me-
niczny wydał specjalną encyklikę syno-
dalną na Niedzielę Ortodoksji 2010 ro-
ku. Podjął w niej odważną próbę obrony 
dialogu przed bezpodstawnymi zarzuta-
mi i atakami, w poczuciu odpowiedzial-
ności za jedność Kościoła prawosław-
nego. Przypomniał w niej historyczne, 
bezskuteczne i daremne próby zniewo-
lenia i unicestwienia prawosławia, któ-
re nie jest muzealnym skarbem, ale ży-
wym dziedzictwem dla współczesno-
ści. To dziedzictwo należy przekazywać 
z pokorą oraz wyjaśniać w świetle eg-
zystencjalnych pytań i potrzeb ludzko-
ści w każdym okresie historii i sytuacji 
kulturowej. Dlatego właśnie, podkre-
ślił Patriarcha, prawosławie musi trwać 
w ustawicznym dialogu ze światem. Nie 
musi obawiać się dialogu, gdyż nie lęka 
się go sama prawda. Przeciwnie, gdyby 
prawosławie zamknęło się w sobie, za-
wiodłoby tym samym w pełnieniu swojej 
misji i przestałoby być Kościołem w je-
go powszechności. Stałoby się jedynie 
gettem na marginesie historii. Dlatego 
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li się dialogu z duchową kulturą swego 
czasu, także z myślą ówczesnych filozo-
fów pogańskich. Potrafili oni nadać kul-
turze nowy kierunek rozwoju i cechę po-
wszechności. Kościół prawosławny we-
zwany jest dzisiaj do kontynuacji tego 
dialogu ze światem i do dawania żywe-
go świadectwa wiary. W tym celu dia-
log ten musi jednak najpierw zakorze-
nić się głęboko w świadomości samych 
chrześcijan, aby nauczyli się rozmawiać 
między sobą i przezwyciężać istnieją-
ce różnice. Bez tego nasze świadectwo 
nie będzie wiarygodne dla świata. Skoro 
sam Chrystus pragnie jedności swoich 
uczniów, nie możemy pozostać obojętni 
wobec Jego woli.

W tym duchu Patriarchat Eku me-
niczny, z udziałem prawosławnych 
Kościołów lokalnych, od wielu dziesię-
cioleci prowadzi oficjalne dialogi z chrze-
ścijańskimi Kościołami i wyznaniami. 
Obecnie sens tych dialogów jest kwe-
stionowany w sposób zgoła fanatyczny 
– podkreślił w encyklice Bartłomiej I – 
przez niektóre środowiska prawosław-
ne. To one chcą zawłaszczyć dla siebie 
miano rzeczywistych obrońców prawo-
sławia, wbrew patriarchom i synodom 
Kościoła popierającym sprawę dialogu. 
W swojej argumentacji, zwodząc i pod-
burzając wiernych, nie cofają się przed 
fałszowaniem rzeczywistości. Atakują je-
dynie Patriarchat Ekumeniczny pomija-
jąc milczeniem fakt, iż dialogi teologicz-
ne prowadzone są za jednomyślną zgodą 
wszystkich Kościołów prawosławnych. 
Rozsiewają fałszywe pogłoski, że zjedno-
czenie z Kościołem rzymskokatolickim 

ma wkrótce nastąpić, choć dobrze wie-
dzą, że liczne rozbieżności doktrynal-
ne wymagają długiej debaty i że decy-
dujący głos mają w tej sprawie nie ko-
misje dialogowe, ale synody Kościoła. 
Przeciwnicy utrzymują, że przez dia-
log Papież ujarzmi prawosławnych. 
Mówią o „wszech-herezji ekumenizmu” 
(the pan-heresy of ecumenism) i potępiają 
uczestników dialogu z nieprawosławny-
mi jako „heretyków” i „zdrajców” prawo-
sławia. Przedstawiłem obszerniej treść 
tegorocznej encykliki synodalnej, aby 
pokazać, przed jak trudnym wyzwaniem 
staje Patriarcha Bartłomiej w ramach sa-
mego prawosławia; jak kwestionowany 
jest jego autorytet i na jakie narażony 
jest zarzuty. On zaś cierpliwie, spokoj-
nie i wytrwale wyjaśnia, że w dialogu 
prawosławie nie porzuciło nauki sobo-
rów powszechnych i Ojców Kościoła, że 
ono we własnej obronie nie potrzebuje 
ani fanatyzmu ani bigoterii, że w dialogu 
prawda nie jest zagrożona. Podkreśla, że 
kiedy w całym świecie rozwiązywane są 
dzisiaj problemy i rozbieżności na dro-
dze dialogu, prawosławie nie może kie-
rować się nietolerancją i ekstremizmem. 
Trzeba więc mieć zaufanie do macierzy-
stego Kościoła, który pośród wielu trud-
ności zmaga się o żywotność i szacunek 
dla prawosławia w całym świecie.

A trudności tych nie brakuje. Mimo, 
iż Patriarcha opowiada się od lat za 
przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej, 
władze państwowe nie uznają ekume-
nicznego statusu Patriarchy i prawne-
go statusu samego Patriarchatu, wbrew 
głoszonym ideałom demokracji i wolno-
ści religijnej. Skonfiskowano wiele dóbr 

i posiadłości należących wcześniej do 
Patriarchatu. Nadal, mimo wielu składa-
nych obietnic, nie została otwarta jedy-
na Szkoła Teologiczna na Chalki, przy-
musowo zamknięta przez rząd w 1971 
roku, choć wykształciła ona wielu du-
chownych, oddanych sprawie pokoju 
i pojednania między ludźmi.

Mówił o tym z wielką pokorą, spokoj-
nie i bez śladu wrogości sam Patriarcha 
w godzinnym wywiadzie dla CBS News 
Program z grudnia 2009 r. Przyznał, 
iż boleśnie odczuwa ten stan „ukrzy-
żowania”, ale zapewniał: „Wierzymy 
w cuda... Po ukrzyżowaniu przycho-
dzi Zmartwychwstanie. Wierzymy 
w Zmartwychwstanie”. Od samego po-
czątku swojego posługiwania patriarsze-
go podkreślał zresztą często, że pragnie 
stale podtrzymywać świadectwo o rado-
ści i „świetle Zmartwychwstania”, które 
rozjaśnia ludzkie życie. Świadom swojej 
ponadnarodowej roli, Patriarcha uważa, 
że jego siedziba w kraju o laickiej kon-
stytucji i z przewagą ludności muzuł-
mańskiej jest mimo wszystko błogosła-
wieństwem dla patriarchatu i jego słu-
żebnej misji – błogosławieństwem, któ-
re skłania do życia w pokorze i chroni 
przed pokusą władzy. [...]

*
To, o czym jako recenzent zdołałem 

w wielkim skrócie przypomnieć w po-
wyższych uwagach i refleksjach nie jest 
w stanie ukazać wielkiego bogactwa my-
śli i różnych form działalności Patriarchy. 
Całokształt tych dokonań oceniać bę-
dzie historia, gdyż do tego potrzebny 
jest odpowiedni dystans. Już dzisiaj mo-
żemy się cieszyć, że jesteśmy świadkami 
doniosłych wydarzeń, które dzieją się za 
naszego życia dzięki ludziom wielkiego 
ducha, wielkiej wiary i nadziei.

Z pełnym przekonaniem i szcze-
rą radością popieram inicjatywę 
Rady Wydziału Teologii i uchwa-
łę Senatu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie 
nadania tytułu doktora honoris cau-
sa Jego Świątobliwości Bartłomiejowi 
I, Patriarsze Ekumenicznemu. W ca-
łej pełni zasługuje on na to najwyższe 
wyróżnienie akademickie jako człowiek, 
który lata swego życia oddał ofiarnej 
i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, 
jego jedności oraz dialogowi z inny-
mi religiami i współczesnym światem. 
Jest rzeczywiście Patriarchą czasów dia-
logu, Człowiekiem Dialogu i Nadziei, 
który wierzy, że historia jest w rękach 
Boga, do którego należy ostatnie słowo. 
To wielki zaszczyt dla Uczelni, że może 
z wdzięcznością uczcić tak wybitną po-
stać współczesnego chrześcijaństwa.
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Laudacja z racji doktoratu 
honoris causa Jego 
Świątobliwości Patriarchy 
Bartłomieja I wygłoszona 
przez Wielkiego Kanclerza 
KUL abp. prof. Józefa 
Życińskiego

Świadek nadziei, dialogu 
i łaski

Odznaczany dziś najwyższym od-
znaczeniem akademickim arcy-

biskup Konstantynopola, Patriarcha 
Ekumeniczny, Jego Świątobliwość 
Bartłomiej I jest człowiekiem o nadzwy-
czajnych zasługach dla dialogu chrze-
ścijaństwa z myślą współczesną, dialo-
gu międzyreligijnego, troski o środowi-
sko naturalne. Jako 270. następca św. 
Apostoła Andrzeja, jest on zwierzchni-
kiem 300 mln. wyznawców prawosła-
wia. Jego posługa na pograniczu Europy 
i Azji może służyć w wielu dziedzi-
nach jako wzorzec budowania pomo-
stów – posługa Pontifexa. Równocześnie 
zaś przebiega ona w warunkach egzo-
tycznych także z tej racji, że dostojny 
Laureat jako akompaniament tła w swej 
stolicy biskupiej znacznie częściej od 
dźwięku dzwonów z chrześcijańskich 
kościołów słyszy odgłos śpiewów płyną-
cych z minaretów.

Powołanie do uczestnictwa 
w życiu Boga

W komentarzach wyrażających isto-
tę jego posługi patriarcha Bartolomaios 
przedstawiany jest jako wyjątkowa oso-
bowość łącząca wielki osobisty autory-
tet z dużą wrażliwością, której praktycz-
nym następstwem jest podatność na zra-
nienie. Ta wyjątkowość ujawnia się już 
na poziomie dat, jako że nasz Dostojny 
Gość obchodzi urodziny co cztery lata, 
gdyż urodził się 29 lutego 1940 r.

Studia, które kształtowały postawę 
jego dialogu i otwarcia, podjął najpierw 
w prawosławnej Szkole Patriarchalnej 
na wyspie Chalki. Po odbyciu służby 
wojskowej w armii tureckiej rozpoczął 
w 1961 r. studia w Papieskim Instytucie 
Orientalnym na rzymskiej Gregorianie. 
Poznał tam teologię Jean Danielou, 
Henri de Lubaca i Yvesa Congara. 
Uczestniczył w obradach II Soboru 
Watykańskiego (1962-65) w okresie, 
gdy Kościół Prawosławny nie miał jesz-
cze swych przedstawicieli podczas po-
dobnych obrad. W Rzymie ukończył też 
swą pracę doktorską dotyczącą kodyfi-
kacji konstytucji kanonicznej Kościoła 
Prawosławnego. Po okresie rzym-
skim patriarcha Athenagoras wysyła go 
na stypendium naukowe do Instytutu 
Ekumenicznego w Bossey, w Szwajcarii. 
Pod kierunkiem prof. Nikosa Nissiotisa 
studiuje tam także współczesny egzy-
stencjalizm i personalizm. Na koniec 
zaś w Monachium poznaje niemiec-
ki i zapoznaje się z dorobkiem Karla 
Rahnera i Josefa Ratzingera. Powraca do 

Konstantynopola w 1968 r., aby w krót-
kim czasie podjąć posługę w dwóch 
stolicach biskupich: w Filadelfii poło-
żonej w Azji Mniejszej i w słynnym 
Chalcedonie. W 33. roku życia zosta-
je mianowany metropolitą Filadelfii, sie-
demnaście lat później – w 50. roku ży-
cia – metropolitą Chalcedonu i dzieka-
nem Świętego Synodu. Równocześnie 
zaś od 1972 r. pełni funkcję sekreta-
rza Patriarchy Dymitriosa. Z tą ostat-
nią rolą idzie w parze czynne uczestnic-
two w kontynuacji dialogu z Kościołem 
Rzymskokatolickim. Dialog ten zaini-
cjowany przez Patriarchę Atenagorasa 
i Jana XXIII wydał w latach osiem-
dziesiątych trzy ważne dokumenty. 
Patriarcha Bartłomiej rozwija go konse-
kwentnie od uroczystej intronizacji, któ-
ra odbyła się 2 listopada 1991 r.

Imponująca wizja dialogu i otwar-
cia, którą głosi w swej refleksji i życiu 
współczesny następca św. Andrzeja, na-
trafia na zorganizowane absurdalne 
przeszkody. Już na początku jego mi-
sji w Konstantynopolu władze wyra-
ziły sprzeciw wobec używania tytułu 
Patriarchy Ekumenicznego. Zamiennie 
proponowano tytuł „greckiego patriar-
chy w Stambule”. Czynnik etnicz-
ny usiłowano stawiać wyżej niż praw-
dy wiary i otwarcie na dialog. Jeszcze 
w styczniu 1971 r. władze tureckie za-
mknęły Międzynarodowe Seminarium 
Duchowne i wyższe szkoły teologicz-
ne. W wyniku tego Patriarcha nie mo-
że obecnie kształcić nowych kapłanów, 
którzy podejmą odpowiedzialność za 
rozwój chrześcijaństwa w terenie po-
granicznym między Europą i Azją. 
Teologiczna Wyższa Szkoła Patriarchatu 
w Chalki jest dziś zamknięta na mo-
cy ustaw regulujących status szkół pry-
watnych. Przyszłość formacji kapłanów, 
którzy głosić będą ewangelie na terenie 
Turcji, jawi się jako wysoce niepewna, 
mimo że Patriarcha ustawicznie podkre-
śla doniosłość wolności studiów i odwo-
łuje się do zobowiązań podjętych przez 
Turcję w traktacie z Lozanny jeszcze 
w 1923 r. Nie zrażając się podobnymi 
trudnościami, Jego Świątobliwość pod-
kreśla, że drogocenna perłą, którą ma 
przede wszystkim chronić jako następca 
Apostołów, jest Chrystusowe przykaza-
nie miłości. Świadectwo tej miłości oka-
zuje konsekwentnie w pejzażu zdomino-
wanym przez emocje i konflikty.

Mimo akompaniamentu radykal-
nych haseł deklarujących „Stambuł tyl-
ko dla Turków”, nie zraża się przeciw-
nościami, lecz konsekwentnie dekla-
ruje potrzebę przyjęcia Turcji do Unii 
Europejskiej, ukazując Turcję jako 
most między Wschodem i Zachodem. 
W kraju, w którym 99% mieszkańców 
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stanowią muzułmanie, potrafi głosić 
optymizm Ewangelii. Przeciwstawiając 
się wszelkim przejawom ekskluzywi-
zmu i nacjonalizmu nasz Laureat od-
wołuje się do antropologii biblijnej. 
Człowiek to dla niego przede wszyst-
kim istota powołana do uczestnictwa 
w życiu Boga. W każdym z nas znajdu-
je się obraz i podobieństwo Boże, każdy 
z nas został odkupiony przez Chrystusa. 
Trzeba patrzeć na te wartości, które łą-
czą. W zgiełku konfliktów, którym ob-
ca jest perspektywa wiary religijnej, na-
leży dostrzec więzi łączące potomków 
Abrahama – wyznawców trzech głów-
nych religii monoteistycznych. Dopiero 
w tej perspektywie należy szukać jedno-
ści i pokoju, której tak bardzo potrze-
buje współczesny świat. Uczestnicząc 
w życiu Boga, otwierając się na niewi-
dzialny świat łaski podejmujemy te wy-
zwania, które stawia przed nami współ-
czesność. Jako Pontifex – budowniczy 
mostów – patriarcha Bartłomiej pra-
gnie budować nowe mosty między wy-
znawcami Chrystusa, różnymi rejonami 
Europy, Europą dzieloną przez konflik-
ty lecz potrzebującą dalszego rozszerze-
nia Unii Europejskiej zarówno w stronę 
wschodu, jak i południa.

Symbolicznym wyrazem dążeń w stro-
nę duchowej jedności pozostaje m.in. 
wspólna deklaracja o ochronie środowi-
ska podpisana razem z Janem Pawłem 
II w Wenecji 10 czerwca 2002. W celu 
złożenia podpisu Jan Paweł II wykorzy-
stał połączenie satelitarne umożliwiające 
kontakt z jego biblioteką w Watykanie. 
W perspektywie dokumentu podpisa-
nego przez najwyższych przedstawicie-
li siostrzanych Kościołów, świat stwo-
rzony przez Boga jest przedstawiany 

jako „świat harmonii i piękna, wyrażają-
cy wolność, mądrość i miłość Stwórcy”. 
Obaj hierarchowie postulują m.in. aby 
akceptację nauki i technologii ujmować 
w świetle prawdy o „centralnej warto-
ści osoby ludzkiej i dobra wspólnego”. 
Aksjologia ta wyznacza rozległy teren 
ekumenicznej współpracy, na którym 
jedność Wieczernika umożliwia sku-
teczne współdziałanie w trosce o rozwój 
bardziej ludzkiego świata.

Świadek jedności Wieczernika
30 listopada 2006 r. podczas wizyty 

Benedykta XVI w Stambule obaj dostoj-
nicy podpisali deklarację, w której czyta-
my: „Duch Święty pomoże nam przy-
gotować dzień, w którym powróci peł-
na jedność, w czasie i sposobie, jakiego 
Bóg zechce. Będziemy wtedy mogli się 
prawdziwie radować”. Twórcze oczeki-
wanie na pełną radość wymaga przezwy-
ciężenia wielu uprzedzeń i uproszczeń, 
w których błędnie rozumie się posta-
wę dialogu ekumenicznego, łącząc z nią 
motywy etniczne czy polityczne.

O tym, jak Bartłomiej I pozostaje od-
legły od aspiracji politycznych, świad-
czy jego wystąpienie w British Museum 
w 1993 r. Deklarując swą wiarę, mi-
łość i modlitwę, następca św. Andrzeja 
podkreślił: „Patriarchat Ekumeniczny 
nie chce być Państwem. Pragnie pozo-
stać tylko Kościołem. Ma to być jed-
nak Kościół wolny i powszechnie re-
spektowany – instytucja duchowa i re-
ligijna, ożywiana ideałami miłosierdzia, 
niosąca wzorce cywilizacji i głosząca 
miłość w każdych realiach. Patriarchat 
Ekumeniczny stanowi pełnię Kościoła 
ustanowionego przez Boga miłości, 

którego pokój przekracza wszelkie zro-
zumienie” (Fil 4,7).

Postawa ta, ukazywana konse-
kwentnie w wielu innych przesłaniach 
Patriarchy, bywa niestety podważana na-
wet w kręgu radykalnych współwyznaw-
ców. Niektórzy z nich uważają dialog za 
formę propagowania relatywizmu, inni 
sprowadzają ekumenizm do poziomu po-
prawności politycznej. Dlatego też wśród 
skrajnych wyznawców prawosławia wie-
le grup odnosi się sceptycznie do wizji 
pojednania w Chrystusie, widząc w niej 
przede wszystkim zagrożenia i ustęp-
stwa na rzecz „herezji papizmu”, „zdrady 
prawdziwej religii” czy „wszech-herezji 
ekumenizmu”. Tymczasem, patriarcha 
Bartłomiej, w stylu Apostoła narodów, 
odważnie wkracza na nowe areopa-
gi, aby podkreślić, że Zmartwychwstały 
Zbawca jest źródłem naszej nadziei, na-
wet wtedy, gdy ci, na których liczymy, 
nie potrafią w trudnych realiach odna-
leźć się w roli odważnych świadków na-
dziei. Niezrażony przeciwnościami uka-
zuje on, że dla ewangelicznego dialogu 
nie ma alternatywy, że Europie potrze-
ba duszy, którą przez stulecia ukazywa-
ło chrześcijaństwo, że zagrożenia nie-
sione przez laicyzację są nieproporcjo-
nalnie większe niż lęk przed dialogiem 
ekumenicznym.

Uzasadniając wielkie wizje ekume-
niczne, patriarcha Konstantynopola pi-
sze: „wszyscy członkowie Kościoła 
Prawosławnego – nauczyciele akade-
miccy, artyści, biznesmani, pisarze i in-
telektualiści bez względu na ich przyna-
leżność narodową czy etniczną – winni 
poddać ponownej ocenie rolę dziedzic-
twa prawosławnego w ich tożsamości”. 
Tę najgłębszą tożsamość określa nasza 
relacja wobec Chrystusa, kiedy – wyzwo-
leni z lęków – potrafimy żyć tajemnicą 
Wieczernika nawet w obliczu najwięk-
szych zagrożeń. Zagrożenia te wyzna-
czają codzienny horyzont misji Kościoła, 
gdyż Kościół nie jest Kościołem sukce-
sów i triumfów, lecz Kościołem kenozy, 
w którym urzeczywistnia się cierpienie 
zbawcze Jezusa Chrystusa prowadzące 
ostatecznie do naszego odkupienia dzię-
ki brzaskom wielkanocnego poranka.

Podobnie jak Boski Mistrz, Patriarcha 
nie klasyfikuje wrogów w perspekty-
wie Wieczernika. Realistycznie ocenia 
zarówno niepokoje, jak szanse niesio-
ne przez współczesną kulturę. Uznając 
niekwestionowalne osiągnięcia cywiliza-
cji Zachodu, Bartłomiej zwraca uwagę 
również na cenę zachodzących transfor-
macji kulturowych. Stwierdza on: „Sami 
politycy i profesorowie nie mogą ule-
czyć problemów społeczeństw Zachodu 
takich jak pornografia, skażenie środo-
wiska, narkotyki, bieda, przestępczość, 
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wojny czy bezdomność. Przywódcy reli-
gijni mają tutaj ważną i inspirującą rolę, 
aby wprowadzić duchowe zasady miło-
ści, tolerancji, moralności i odnowy”.

Sceptycznie ocenia możliwości zse-
kularyzowanego społeczeństwa, w któ-
rym załamały się antropocentryczne ide-
ologie, pozostawiając w życiu wielu ludzi 
poczucie duchowej pustki. Alternatywę 
w stosunku do tej drogi kulturowego roz-
woju upatruje w Chrystusowym przy-
pomnieniu, iż najważniejszym z przyka-
zań pozostaje przykazanie o umiłowaniu 
Boga z całego serca. Człowiek uczest-
niczący w życiu Boga, otwarty na rze-
czywistość niewidzialnej łaski, traktujący 
przykazanie miłości jako życiową dewizę 
– jawi się w tej perspektywie jako zwia-
stun duchowości Wieczernika nadający 
konkretny kształt Chrystusowej modli-
twie „aby byli jedno”. Jako paradygmat 
tej postawy pojawia się wspomnienie 
modlitewnego spotkania w Asyżu i po-
czucie duchowej jedności tych, którzy – 
niezależnie od dzielących ich różnic – 
czują się dziećmi jednego Ojca.

Wspierając wszystkie inicjaty-
wy na rzecz jedności, patriarcha 
Konstantynopola szczególnie dużą uwa-
gę poświęca inspirującej roli chrześcijań-
stwa w dziedzinie europejskiej integracji 
działań. Opowiadając się na rzecz wielo-
kulturowości Europy, cytuje Aleksandra 
Sołżenicyna, by podkreślić, że zanik 
wspólnot narodowych stanowiłby bole-
sne zubożenie naszej kultury prowadzące 
do standardowej unifikacji, która daleko 
odchodzi od wzorców wyrażających bo-
gactwo i różnorodność dotychczasowej 
ewolucji charakteryzującej istotę kultury 
naszego kontynentu. Tym, którzy przy-
szły rozwój Europy skłonni byliby uj-
mować przede wszystkim w kategoriach 

laicyzacji usuwającej Boga na margines 
kultury, Bartłomiej przypomina cha-
sydzką mądrość Martina Bubera spro-
wokowaną przez pytanie: „Jaka jest naj-
gorsza rzecz, jaka może się nam trafić?”. 
Odpowiedź brzmi: najgorzej byłoby za-
pomnieć, że jesteśmy dziećmi Króla.

Opowiadając się za rozdziałem i au-
tonomią państwa i Kościoła, Dostojny 
Laureat podkreśla jednak potrzebę 
współdziałania w budowaniu wspólnoty 
podstawowych wartości: „nową Europę 
należy budować na tych chrześcijań-
skich wartościach, według których rząd, 
społeczeństwo obywatelskie i religia są 
partnerami, nie zaś rywalami… Trzeba 
usunąć ujęcia, według których naucza-
nie Chrystusa jest nieistotne dla Europy, 
zaś konflikt nauki i wiary jest nieunik-
niony… Nie wpadajmy w pułapki myśle-
nia sugerując, że religia nie może wnieść 
nic wartościowego do etycznych i mo-
ralnych debat współczesności, debat się-
gających od inżynierii genetycznej po 
globalizację ekonomiczną”. Kościół za-
chowuje ostrożność przy praktycznym 
zastosowaniu wielu odkryć biotechnolo-
gii; przyjmuje jednak z radością odkrycia 
przyrodnicze niosące nową nadzieję dla 
umęczonego i cierpiącego świata.

Przedstawiana wizja ma swój prak-
tyczny odpowiednik. Klasztor Vladaton 
w Tesalonikach w maju 2000 r. sta-
nowił miejsce spotkania przedsta-
wicieli Kościoła Prawosławnego 
i Rzymskokatolickiego, wspólnot żydow-
skich i muzułmańskich rozwijających się 
na Bałkanach. W obradach uczestniczyli 
także przedstawiciele Unii Europejskiej, 
NATO, Europejskiej Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy oraz lo-
kalnych władz. Wspólnie dyskutowano 
nad perspektywami pokoju, pojednania, 

niezbędnych kompromisów. W deklara-
cji końcowej podkreślono, że wspólnoty 
religijne odgrywają główną rolę w two-
rzeniu w Południowo-Wschodniej 
Europie społeczeństwa kształtowanego 
przez zasady pluralizmu religijnego, kul-
turowego i etnicznego”. Zwrócono uwa-
gę, że konflikt w dawnej Jugosławii nie 
miał przede wszystkim charakteru re-
ligijnego, lecz polityczny, mimo iż me-
dia nie przedstawiały jego rzeczywistych 
uwarunkowań.

Podejmując nowe wyzwania, nasz 
Gość odwołuje się do pozytywnych 
przykładów z historii. Zwraca uwagę, że 
wierni prawosławni od 550 lat współ-
pracują z wyznawcami islamu i że z tra-
dycji tej można wydobyć to, co dobre 
i piękne. W tym celu angażuje on do 
dialogu wyznawców islamu w innych 
krajach – Libii, Syrii, Egipcie, Iranie, 
Jordanii, Katarze, Azerbejdżanie, nawet 
Bahrajnie. Jego wysiłki w tej dziedzi-
nie sprawiły, że stał się on człowiekiem-
symbolem otwarcia na dialog monote-
istycznych religii tzw. abrahamicznych. 
W jego wystąpieniach dominują słowa 
troski o globalny pokój, kulturę środo-
wiska, wzajemny szacunek między wy-
znawcami islamu i chrześcijaństwa.

Podkreślając rolę Kościoła w ocenie 
współczesnych przemian społecznych, 
dużo uwagi poświęca problematyce tej 
troski o duchowość, której wyrazem są 
prawa człowieka. Przeciwstawia się tym 
ujęciom, w których godność ludzką usi-
łuje się sprowadzać do poziomu prag-
matyki, a chrześcijańską zasadę miło-
ści bliźniego – do poziomu sentymen-
talno-naiwnych ogólników. Ignorowanie 
religijnych inspiracji, z których rozwinę-
ła się współczesna doktryna praw czło-
wieka, uważa za wyraz wpływów seku-
laryzmu. Nie straszy jednak nieuchron-
nością sekularyzacji, lecz ukazuje ją jako 
wyzwanie naszej epoki. Dostrzega za-
równo bolesne, jak i pozytywne przeja-
wy zachodzących przemian. Kładzie na-
cisk na wyzwania, które winni podjąć 
uczniowie Jezusa. W szczególny sposób 
działaniem ekumenicznym należy ob-
jąć społeczeństwa, które przeszły przez 
stadium totalitarnej opresji. Właśnie im 
potrzebne jest w sposób szczególny po-
czucie solidarnej wspólnoty i duchowej 
jedności – ich włączenie w naszą oiku-
mene przyniesie wielkie rzeczy.

Liturgia stworzenia
Wśród różnych określeń odnoszonych 

do Patriarchy Konstantynopola, powta-
rza się często tytuł „Zielony Patriarcha”. 
Dotyczy on troski o środowisko natural-
ne i duchowy wymiar dzieła stworzenia. 
Chrystus akcentuje element wolności, 
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nawet wtedy, gdy określamy naszą toż-
samość, biorąc krzyż i idąc za Nim. 
Zaprasza swych naśladowców mówiąc: 
„Ktokolwiek chce iść za mną…” (Mt 
16, 24). Ten element nieprzymuszonego 
wyboru jawi się jako ważne świadectwo 
pierwotnego Kościoła, choćby w słyn-
nym Liście do Diogneta, który stwierdza: 
„Bóg działa przez perswazję, nie przez 
przymus … Przemoc jest bowiem całko-
wicie obca Bogu”. Nie należy wiec ocze-
kiwać, że to Bóg narzuci światu swój 
plan działania, bowiem zadaniem całe-
go gatunku ludzkiego jest przebóstwie-
nie (theosis, deif ication) naszych wspól-
notowych działań.

Dziewięć miesięcy po objęciu posługi 
w Konstantynopolu (1991), Patriarcha 
zorganizował ekologiczne spotkanie na 
Krecie na temat „Żyjąc pośród stworzeń 
Pana”. W swoim przesłaniu z 1989 r. 
jego poprzednik patriarcha Demetrios 
I apelował o modlitwę, która wyrazi 
wdzięczność za dzieło stworzenia oraz 
troskę o jego ocalenie i rozwój. Ten duch 
modlitwy dominuje w przesłaniach je-
go następcy, gdy obecny Patriarcha pod-
kreśla: „W dniu 1 września modlimy się, 
aby Bóg … ustrzegł przyrodę od nie-
szczęść pochodzących od człowieka – ta-
kich jak skażenie środowiska, wojna, wy-
zysk, zanieczyszczenie i laicyzacja (secu-
larism) (1 września 1994 r.). Modlitwa 

ta wypływa z całościowej wizji stworze-
nia i ewoluującego wszechświata.

Ludzkość objęta Bożym planem 
stworzenia uczestniczy w błogosławień-
stwie ewolucji od stanu „Bożego obrazu” 
do „Bożego podobieństwa”, aktualizując 
w swym rozwoju odwieczny plan Bożej 
ekonomii (1992). Perspektywa ta wy-
zwala z lęków, jeśli właściwie uwzględ-
niamy rolę Bożego Stwórcy działają-
cego w Historii. Głosząc troskę o eko-
logię, Patriarcha podkreśla równocze-
śnie dwuaspektowość dzieła stworzenia. 
Z jednej strony Kościół ujmuje naszą 
codzienność w odniesieniu do nadprzy-
rodzonej rzeczywistości życia wieczne-
go, z drugiej zaś ujmuje konkretne ludz-
kie działania naznaczone współczuciem 
i miłosierdziem w odniesieniu do Sądu 
Ostatecznego (2002). Konkret ludzkich 
czynów zostaje ujęty w monumentalnej, 
całościowej perspektywie.

W perspektywie tej trzeba widzieć za-
równo zagrożenie środowiska, jak i pięk-
no stworzonego świata. Patriarcha pod-
kreśla, iż mimo że wiele mówi się o pro-
gramach ekologicznych, to jednak coraz 
rzadziej rozumiane jest słowo oikos, po-
dobnie jak słowo logos (1992). W propo-
nowanej przez niego perspektywie, pięk-
no dzieła stworzenia ukazuje nam wiel-
kość Stwórcy, podobnie jak arcydzie-
ła Bacha czy Rembrandta aktualizując 

artystyczny logos ukazują świat ducho-
wego bogactwa ich twórców. Zachwyt 
nad pięknem stworzonego świata idzie 
w parze z wyróżnieniem roli człowieka 
jako korony stworzenia (2006). Naszym 
zadaniem jest pozwolić się włączyć 
w Boże plany i kształtować naszą przy-
szłość w perspektywie Bożego piękna, 
unikając zarówno narcyzmu jak i samo-
uwielbienia (2006).

Otrzymując nagrodę Zofii, przyzna-
waną w Oslo osobom zasłużonym dla 
ochrony środowiska, Jego Świątobliwość 
przywoływał słowa Maksyma Wyznawcy 
o „liturgii kosmicznej”, aby podkreślić 
piękno i harmonię świata wyrażające na-
szą cześć wobec Boga. W jego imponu-
jącej wizji, podobnie jak w psalmie 19: 
„Niebiosa głoszą chwałę Boga” (19, 1). 
Równocześnie charakteryzuje on specy-
fikę tego liturgicznego podejścia pod-
kreślając, że nie da się ono sprowadzić 
ani do ujęć przyrodniczych, ani też do 
aspektów ekonomicznych. Wyraża się 
w nim wrażliwość na mistyczny aspekt 
świata stworzeń stanowiący podstawę 
duchowego obrazu świata i kształtujący 
zarazem szacunek dla każdego stworze-
nia. Jej duchowym wyrazem jest posta-
wa pielgrzymów, której nie można spro-
wadzić ani do poziomu konsumpcji, ani 
też okazyjnej turystyki. Ascetyczna kon-
templacja świata stworzeń niesie wy-
zwolenie ze stereotypów i zarazem jed-
noczy nas wokół krzyża Chrystusowego, 
odwodząc od egoistycznego zapatrzenia 
w siebie. Postawa wyrzeczenia i ofiary 
prowadzi do duchowego wzrostu i wy-
daje owoc w postaci trwałej radości.

Dzisiejsza uroczystość łączy nas 
w poczuciu piękna kosmicznej litur-
gii, która w przestrzeniach ducho-
wych wartości zespala Konstantynopol 
i Rzym. Odnajdujemy w niej piękno 
Wieczernika i poczucie wielkiej rodziny 
dzieci Bożych. W swym orędziu wielka-
nocnym sprzed czterech miesięcy nasz 
Dostojny Gość postulował, aby umieć 
„przemieniać cierniowy krzyż wad i ego-
izmu w bukiet cnót, świętości i spra-
wiedliwości”. Taka przemiana pozo-
staje obowiązkiem wszystkich uczniów 
Zmartwychwstałego. Wyrażam radość, 
iż wspólnota akademicka KUL może 
wyrazić dzisiaj swój najwyższy szacunek 
dla tej odwagi myślenia, otwartości in-
telektualnej, umiejętności podejmowa-
nia trudnych wyzwań, których uczy nas 
Jego Świątobliwość. Niechaj wspólno-
ta wartości doświadczana w tym dia-
logicznym otwarciu na łaskę stanie się 
dla nas wszystkich źródłem optymizmu 
i nadziei, które odnajdujemy w Kościele 
Chrystusowym bez względu na szero-
kość geograficzną.
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Słowo Jego Świątobliwości 
Ekumenicznego Patriarchy 
Bartłomieja I 

Imperatyw dialogu 
międzyreligijnego 
we współczesnym świecie

Umiłowane Dzieci Boga!
Z wdzięcznością przyjmujemy ten 

cenny zaszczyt włączenia do grona dok-
torów honoris causa tej szacownej rzym-
sko-katolickiej uczelni. Przyjmujemy ten 
przywilej w dowód uznania świętej po-
sługi Patriarchatu Ekumenicznego, in-
stytucji apostolskiej z historią obejmu-
jącą siedemnaście wieków, której stolicą 
od zawsze był Konstantynopol.

Dziedzictwo Papieża Jana 
Pawła II

Misja Waszego Uniwersytetu mó-
wi o tym, że pamięć Waszego Patrona 
wymaga podejmowania i kontynuowa-
nia dzieła życia i nauczania Jana Pawła 
II. Przez ponad ćwierć wieku, świętej 
pamięci Papież Jan Paweł II był paste-
rzem Kościoła rzymskiego, symbolem 
niezłomnego trwania i nadziei w dobie 
powszechnych niepokojów i rozpaczy. 

Niewątpliwie jego posługa naznaczona 
była niewzruszoną wiarą, ale towarzy-
szyły jej także trudne okoliczności i cier-
pienia jego kraju rodzinnego będącego 
ofiarą wieloletniego, totalitarnego znie-
wolenia. Jest to doświadczenie męczeń-
stwa, z którym Kościół prawosławny ła-
two się identyfikuje.

To pragnienie pokoju powiodło Jana 
Pawła do podjęcia inicjatyw, które prze-
kraczały granice polityczne, kulturowe 
i geograficzne. Podczas historycznej wi-
zyty w Ziemi Świętej w 2000 roku, pod-
czas ceremonii w Yad Vashem, Papież 
zwrócił uwagę, że „pamiętać to znaczy 
modlić się o pokój i sprawiedliwość. 
Tylko świat żyjący w pokoju i spra-
wiedliwy dla wszystkich, może unik-
nąć powtarzania straszliwych zbrodni 
przeszłości”.

Jeszcze tego samego dnia, podczas 
spotkania z wiernymi chrześcijański-
mi, żydowskimi i muzułmańskimi, Jego 
Świątobliwość podkreślił, że religie mo-
noteistyczne zakorzenione w Mieście 
Pokoju, Jerozolimie, dzielą wspólną wi-
zję ludzkiej godności i odpowiedzialno-
ści. Ten pogląd znajduje oparcie w ich 
wspólnej czci Jedynego Boga, któ-
ry stworzył człowieka na swoje podo-
bieństwo. Jest również uzasadniony ich 
wspólnym dążeniem do sprawiedliwo-
ści, pokoju i wolności religijnej.

Teologia prawosławna 
i wolność religijna

Chrześcijaństwo kwestionuje kon-
cepcję człowieka zredukowanego do 
konsumenta lub podmiotu gospodarcze-
go. Tradycja chrześcijańska podkreśla, że 
każdy człowiek jest „istotą powołaną do 
uczestnictwa w życiu Boga” (Zoon the-
oumenon), używając słów św. Grzegorza 
z Nazjanzu. Jesteśmy stworzeniami po-
wołanymi do udziału w chwale Boga 
i stawania się „uczestnikami Boskiej na-
tury” (2 P 1,4). Najważniejszym faktem 
naszego człowieczeństwa jest to, że je-
steśmy stworzeni na obraz Boga (Rdz 
1,26). Mamy możliwości i wolność, aby 
teraz w dziękczynieniu oddawać świat 
Bogu, i to w tym właśnie akcie ofia-
rowania stajemy się prawdziwie ludz-
cy i prawdziwie wolni. Oczywiście, wol-
ność nie przynależy jedynie danemu 
człowiekowi, ale jest również między-
ludzka. Jako istoty ludzkie, nie może-
my być prawdziwie wolni w odosob-
nieniu. Możemy być prawdziwie wol-
ni tylko w społeczności innych wolnych 
osób. Odmowa dzielenia się, to rezygna-
cja z wolności. To właśnie wyraźnie wy-
nika z chrześcijańskiej doktryny o Bogu. 
Jak wyraża to współczesny teolog pra-
wosławny: „Istota Boga jest relacyjna: 
bez pojęcia komunii nie można było-
by mówić o istocie Boga”. Jeśli jeste-
śmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, 
to można wnioskować, że wszystko, co 
mówimy o Bogu, odnosi się również do 
ludzkości. Jesteśmy powołani do odtwa-
rzania na ziemi, na ile jest to możliwe, 
współprzenikania (perichoresis) wzajem-
nej miłości, która łączy w niebie trzy 
Osoby Trójjedynego Boga. Staramy się 
to czynić nie tylko na poziomie nasze-
go wewnętrznego modlitewnego życia, 
ale także szerzej, na poziomie gospodar-
czym i politycznym. Nasz program spo-
łeczny to doktryna Trójcy Świętej, Boga 
w komunii. Każda forma wspólnoty – 
miejsce pracy, szkoła, miasto, naród – 
jest powołana do stawania się żywą iko-
ną Trójcy Świętej. Taka jest z pewno-
ścią rola religii w zmieniającym się świe-
cie: mianowicie promowanie wolności 
między ludźmi jako podstawy spotka-
nia i wspólnoty.

Inicjatywy Patriarchatu 
Ekumenicznego

Wejście do centralnych urzę-
dów Patriarchatu Ekumenicznego 
w Stambule zdobi symboliczny obraz. 
Jest to wspaniała mozaika przedstawia-
jąca Gennadiosa Scholariosa, pierwsze-
go patriarchę ekumenicznego z okresu 
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okupacji osmańskiej. Patriarcha stoi 
z wyciągniętą ręką, przyjmując od suł-
tana Mehmeta II „firman”, czyli do-
kument prawny gwarantujący ciągłość 
i ochronę Kościoła prawosławnego przez 
okres panowania tureckiego. Dzieło to 
jest ikoną z początku długiego współ-
istnienia i zaangażowania międzywy-
znaniowego. Patriarchat Ekumeniczny 
zawsze był przekonany o konieczno-
ści poszerzania swojej roli i odpowie-
dzialności ekumenicznej. Jest to inspi-
racją dla jego niestrudzonych wysiłków 
na rzecz jedności prawosławia na całym 
świecie, jak również pionierskich ini-
cjatyw w zakresie dialogu ekumenicz-
nego. Najważniejsze wydarzenia z hi-
s2torii tego dialogu to doniosłe spotka-
nie między Patriarchą Ekumenicznym 
Atenagorasem i Papieżem Pawłem VI 
w 1964 r., które doprowadziło do wza-
jemnego zniesienia anatemy z 1054 r., 
a także równie ważne spotkanie Papieża 
Jana Pawła II i naszego poprzednika 
Patriarchy Ekumenicznego Demetriosa 
w 1979 r., które zaowocowało ogło-
szeniem dialogu teologicznego mię-
dzy naszymi Kościołami. Wizyta obec-
nego Papieża Benedykta XVI w Turcji 
w 2006 r., w odpowiedzi na nasze zapro-
szenie do udziału w święcie Patriarchatu 
Ekumenicznego, doprowadziło do od-
nowienia zobowiązania do dialogu. 
Jednakże, nawet kosztem zniesławienia 
za „zdradę” Ewangelii, nigdy nie ograni-
czaliśmy się do podejmowania takich zo-
bowiązań jedynie wobec wyznań chrze-
ścijańskich. Usytuowany na styku kon-
tynentów, cywilizacji i kultur, Patriarchat 
Ekumeniczny zawsze służył jako po-
most między chrześcijanami, muzułma-
nami i żydami. W 1977 r. zapoczątkował 
on dialog międzyreligijny ze społeczno-
ścią żydowską (na takie tematy jak pra-
wo, tradycja i sprawiedliwość społecz-
na); w 1986 r. podjęto dwustronny dia-
log międzywyznaniowy ze społeczno-
ścią muzułmańską (w takich sprawach 
jak pokój, sprawiedliwość i pluralizm); 

od 1994 r. Patriarchat zorganizował sze-
reg międzynarodowych spotkań wielo-
wyznaniowych, co dało okazję do pogłę-
bionych rozmów między chrześcijana-
mi, żydami i muzułmanami (na przykład 
w takich kwestiach, jak tolerancja).

Znaczenie dialogu 
międzyreligijnego

Często dziś słyszymy, że nasz świat 
jest pogrążony w kryzysie. Jednakże, ni-
gdy wcześniej w historii ludzie nie mie-
li szansy, by jedynie za pomocą spotka-
nia i dialogu przeprowadzić tak wie-
le pozytywnych zmian odczuwalnych 
dla tak wielu osób. Jednak pomimo te-
go kryzysu, należy podkreślić, że nigdy 
nie doświadczaliśmy większej toleran-
cji dla poszczególnych tradycji, prefe-
rencji religijnych i specyfiki kulturowej 
niż obecnie. Nie oznacza to, że różnice 
na poziomie doktrynalnym przestały być 
istotne lub stały się niespójne; ponie-
waż, różnice na poziomie doktrynalnym 
prowadzą do różnych wizji świata, a za-
tem innego sposobu życia. W związku 
z tym nie podejmujemy dialogu w for-
mie konfliktowego wytaczania argu-
mentów przeciwko naszym przeciwni-
kom. Podejmujemy dialog w duchu mi-
łości, szczerości i uczciwości. Co za tym 
idzie, dialog oznacza równość, co z ko-
lei wymaga pokory. Uczciwość i poko-
ra pomagają rozwiać wrogość i arogan-
cję. Jak jesteśmy przygotowani do dia-
logu, by w nim uszanować innych? Na 
ile gotowi jesteśmy uczyć się i miłować? 
Jeśli nie jesteśmy gotowi ani na przyj-
mowanie, ani na naukę, czy napraw-
dę angażujemy się w dialog? A mo-
że po prostu prowadzimy monolog? 
Prawdziwy dialog jest w istocie darem 
Boga. Według św. Jana Chryzostoma, 
arcybiskupa Konstantynopola z IV wie-
ku, Bóg jest zawsze w osobistym dialo-
gu z ludźmi. Bóg zawsze mówi przez 
proroków i apostołów, poprzez świętych 

i mistyków, nawet poprzez samo stwo-
rzenie, bo „Niebiosa głoszą chwa-
łę Boga” (Ps 19,1). Dialog jest najbar-
dziej podstawowym doświadczeniem 
życia i najpotężniejszym środkiem ko-
munikacji. Dialog krzewi wiedzę, zno-
si lęki i uprzedzenia, poszerza horyzon-
ty. Dialog wzbogaca, a kto odmawia dia-
logu pozostaje ubogi. Wreszcie, dialog 
opiera się na przekonywaniu, a nie na 
przymusie. Dlatego dialog międzywy-
znaniowy ma kluczowe znaczenie.

Imperatyw dialogu 
międzyreligijnego

Przywódcy religijni ponoszą szczegól-
ną odpowiedzialność za to, by nie wpro-
wadzać w błąd i nie prowokować. Ich 
uczciwość odgrywa istotną rolę w pro-
cesie dialogu. W połowie XIV wieku, św. 
Grzegorz Palamas (1296-1359), arcybi-
skup Salonik, prowadził dysputy teolo-
giczne z wybitnymi przedstawicielami 
islamu. Jeden z przywódców muzułmań-
skich wyraził pragnienie, by nadszedł 
czas, gdy wyznawców obu religii bę-
dzie charakteryzowało wzajemne zrozu-
mienie. Św. Grzegorz zgodził się z tym 
z nadzieją, że ten czas nadejdzie raczej 
prędzej niż później. Naszym skromnym 
życzeniem jest, by teraz nastał ten czas. 
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nad-
chodzi czas na dialog. Byłoby naiwno-
ścią sądzić, że dialogowi nie towarzy-
szą koszty lub zagrożenia. Zbliżenie się 
do innej osoby – czy innego wyznania, 
bądź innej kultury – zawsze jest ryzy-
kiem. Nigdy nie ma pewności, czego się 
spodziewać: Czy ten drugi będzie wobec 
mnie podejrzliwy? Czy ten drugi będzie 
mnie postrzegał jako narzucającego wła-
sne przekonania i styl życia? Czy spowo-
duje zagrożenie – a może utratę – tego 
co należy wyłącznie do mojej tradycji? 
Co stanowi wspólną płaszczyznę prowa-
dzenia rozmów? Jakie, jeśli w ogóle, będą 
owoce dialogu? Takie pytania prześladu-
ją nas, kiedy przystępujemy do dialo-
gu. Mimo wszystko, jesteśmy przekona-
ni, że w chwili gdy poddajemy nasze ser-
ce i umysł możliwości dialogu, dzieje się 
coś świętego. W samej gotowości przy-
jęcia drugiego, bez strachu i uprzedzeń, 
wzniecana jest mistyczna iskra i nasta-
je rzeczywistość czegoś – lub Kogoś – 
znacznie większa od nas. Wtedy zdaje-
my sobie sprawę, jak znacznie korzyści 
płynące z dialogu przewyższają ryzyko 
jego podejmowania. Jesteśmy przekona-
ni, że pomimo różnic kulturowych, reli-
gijnych i rasowych, jesteśmy bliżej sie-
bie, niż mogliśmy to sobie kiedykolwiek 
wyobrazić.
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Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

Rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk 
podziękował wszystkim pracowni-

kom za owocną pracę, wyrażając radość 
z powodu najwyższej kategoryzacji pię-
ciu wydziałów naszego Uniwersytetu. 
Wyraził przekonanie, że ta wysoka oce-
na „zmobilizuje wszystkich do jeszcze 
większej aktywności, zainspiruje no-
we, twórcze przedsięwzięcia i projek-
ty na rzecz młodzieży, Uniwersytetu 
i Ojczyzny”. Na progu nowego roku 
akademickiego wszystkim pracownikom 
i studentom życzył światła Ducha świę-
tego, wytrwałości, cierpliwości w do-
chodzeniu do prawdy i odwagi w da-
waniu świadectwa. Wszystkim stu-
dentkom i studentom I roku – szcze-
gólnej pomocy Bożej w kształtowaniu 
umysłów i serc. Polecając całą społecz-
ność Najświętszemu Sercu Jezusowemu 
otworzył nowy rok akademicki tradycyj-
ną formułą: Quod felix, faustum fortuna-
tumque sit!

W czasie uroczystości studenci I ro-
ku – przedstawiciele wszystkich wy-
działów reprezentujący studia I, II i III 
stopnia złożyli uroczyste ślubowa-
nie, zostali immatrykulowani i otrzy-
mali indeksy. Natomiast pracownicy 

naukowi odebrali z rąk Minister Barbary 
Kudryckiej Medale Komisji Edukacji 
Narodowej. 

Szczególnie podniosłym momentem 
było nadanie tytułu Deo et Patriae de-
ditus i wręczenie okolicznościowej sta-
tuetki, w uznaniu wybitnych zasług dla 
dobra Kościoła i Ojczyzny, JE Ks. Abp. 
Józefowi Kowalczykowi. Ten honoro-
wy tytuł został ustanowiony uchwałą 
Senatu KUL z 24 września 2009 r. Jest 
nadawany osobom wybitnym, szczegól-
nie zasłużonym w wiernej służbie Bogu 
i Ojczyźnie.

Wykład inauguracyjny 
wygłosił prof. Władysław 
Bartoszewski:

Polska w Europie XXI wieku w wizji 
Jana Pawła II

Do wyboru tematu dzisiejszego wy-
kładu skłoniły mnie trzy okoliczności. 
Po pierwsze, pragnąłem mówić o wspól-
nej Europie w mieście, które było ko-
lebką najtrwalszej w dotychczasowej eu-
ropejskiej historii unii łączącej narody 
o różnych tożsamościach, ale wspólnych 

korzeniach. Po drugie, chciałem mówić 
o wspólnej Europie podczas inauguracji 
zajęć właśnie tej uczelni, która przed la-
ty była dla mnie azylem wolności i miej-
scem, gdzie rozwijać się mogły nie tyl-
ko moje własne myśli oraz dążenia do 
przyszłej europejskiej wspólnoty. Po 
trzecie zaś, chciałem mówić o Europie 
w oczach Jana Pawła II na uniwersyte-
cie noszącym Jego imię, niemal dokład-
nie w rocznicę powołania Go na Tron 
Piotrowy i w miejscu, w którym ja sam 
przeżyłem owe wzruszające chwile 16 
października 1978 roku.

Europa to jedno z tych pojęć, któ-
re choć tak powszednie, zawierają w so-
bie przytłaczające bogactwo znaczeń. 
O Europie mówić można na płasz-
czyźnie czysto geograficznej, politycz-
nej, ekonomicznej, kulturowej, insty-
tucjonalnej. To tylko kilka najbardziej 
oczywistych przykładów. Jan Paweł II 
w swej wizji europejskiej jedności – i to 
od lat, w których jedność ta pozostawa-
ła jeszcze faktycznie w oddalonej, wręcz 
iście wizjonerskiej domenie – kierował 
się perspektywą Ewangelii. Jego Europa 
zasadzała się na najtrwalszym i nad-
rzędnym wobec innych fundamencie, 
a więc na jej odniesieniu do tożsamości 
chrześcijańskiej i uniwersalnych warto-
ści humanizmu.

Charakterystyczną cechą pontyfika-
tu Jana Pawła II było – ogólnie mówiąc 
– dążenie do przezwyciężania podziałów 
i właśnie w kategorii tego nadrzędne-
go przesłania postrzegać należy również 
papieską wizję Europy. Jest to w moim 
odczuciu istotna uwaga wstępna, któ-
rą należy mieć w świadomości przy mó-
wieniu o tematyce europejskiej w poglą-
dach i wypowiedziach Ojca świętego. 
Pokazuje ona bowiem ich zakotwiczenie 
nie tyle w sferze doraźnych kwestii poli-
tycznych czy społecznych w okresie to-
warzyszącym pontyfikatowi, ile w głęb-
szym obszarze podstawowego naucza-
nia chrześcijaństwa oraz zawartej nim 
doktryny jedności. „Istnieje wizja jed-
ności wszystkich rzeczy i wszystkich lu-
dzi w Chrystusie”, to z pozoru proste, 
ale kryjące w sobie głębię refleksji sło-
wa Jana Pawła II, które – jak sądzę – da-
dzą się zastosować jako punkt wyjścia do 
rozważań nad wspólną Europą, wpisują-
cą się w perspektywę tak zwanej „wielkiej 
integracji”, sięgającej najbardziej funda-
mentalnych podłoży wiary chrześcijań-
skiej. Wielka integracja to zresztą okre-
ślenie nie moje, lecz zapożyczone na po-
trzebę dzisiejszego wykładu z publikacji 
Wielkiego Kanclerza KUL, abp Józefa 

Vivas, crescas et floreas! Takie życzenia skierował do 
społeczności akademickiej KUL Nuncjusz Apostolski w Polsce 
abp Celestino Migliore, podczas uroczystej inauguracji roku 
akademickiego 2010/2011. W uroczystości wzięło udział 
liczne grono znakomitych gości, m.in. kard. Józef Glemp, 
Prymas-senior, abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, prof. 
Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
biskupi, rektorzy i prorektorzy uczelni polskich.
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Życińskiego Europejska wspólnota du-
cha, któremu wdzięczny jestem za inspi-
rację i źródło wiedzy przy formułowaniu 
niniejszych myśli.

Papieska Europa Chrystusowa rozu-
miana powinna być w sensie jak najbar-
dziej dosłownym, wynikającym z prze-
konania, że – jak mówił Ojciec Święty 
w wystąpieniu na forum rektorów uni-
wersytetów europejskich: „żaden inny 
kontynent świata nie otrzymał równie 
głębokiego znamienia ze strony treści bi-
blijnych; w strukturach żadnego innego 
kontynentu nie widać równie wyraziście 
oznak wiary chrześcijańskiej. Świadczą 
o tym katedry i święci, mistrzowie sztu-
ki i myśli, czy nawet same instytu-
cje akademickie” (Przemówienie na fo-
rum rektorów uniwersytetów europejskich, 
Rzym 19 czerwca 1991). Podkreślam 
zwłaszcza ostatnie słowa, jakże aktual-
ne w kontekście dzisiejszej uroczystości 
inauguracyjnej.

Nauczanie Jana Pawła II to zatem po 
pierwsze prowadzone w duchu ewange-
lizacji konsekwentne starania nakiero-
wane na łagodzenie „nienaturalnych”, bo 
narzuconych ideologiami lub powierz-
chownymi konfliktami, podziałów mię-
dzy ludźmi i społeczeństwami. Zważyć 
jednak zarazem trzeba, że w owym dzia-
łaniu koncyliacyjnym celem nie było 
i nie jest zacieranie odmienności, lecz 
raczej podkreślenie tego, co – na pozór 
tylko paradoksalnie – różnorodność nie-
sie wspólnego. To także bardzo ważna 
przesłanka przy refleksjach nad tematy-
ką europejską! Fałszywie pojmowana in-
tegracja (rozumiana pochopnie jako sy-
nonim unifikacji) była bowiem i pozo-
staje powodem licznych uprzedzeń i lę-
ków. Tymczasem z wizji Jana Pawła II 
wynika taki europejski obraz, w którym 
jej siłą staje się moc wspólnej ponadna-
rodowej spuścizny tradycji i kultur przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu tożsa-
mości i odrębności każdej społeczności 
czy regionu. Odrębności nie należy jed-
nak sprowadzać ad absurdum do postawy 
izolacjonistycznej, lecz pojmować jej sens 
w żywej wymianie z innymi, w otwarto-
ści, wzajemnym zrozumieniu i gotowości 
dialogu. Zdaniem Jana Pawła II, „każ-
da odrębna tradycja, jeśli zamknie się 
w sobie, naraża siebie na niebezpieczeń-
stwo zubożenia” (Encyklika Slavorum 
Apostoli). To słowa, o których warto pa-
miętać i dzisiaj. Europa Ojca Świętego 
to Europa ojczyzn połączonych wspólną 
chrześcijańską odpowiedzialnością i du-
chowością płynącą z Ewangelii. Ta euro-
pejska różnorodność stanowi centralną 
część papieskiej nauki w odniesieniu do 
bogactwa naszego kontynentu. Europę 
ukształtowały – co w wypowiedziach 
Jana Pawła II jest wyraźnie słyszalnym 

tonem – myśl grecka, prawo rzymskie 
i wiara chrześcijańska. Humanizm, re-
nesans, a nawet reformacja (!) współtwo-
rzyły obraz chrześcijańskiej Europy tak 
samo jak nowożytna nauka (tej ostat-
niej papież poświęcał nawiasem mówiąc 
odrębną uwagę). Pragnę podkreślić, że 
takie spojrzenie na Europę wpisuje się 
w kanon zachodniej myśli filozoficznej, 
co ilustrują słowa Karla Jaspersa z wy-
kładu Vom europaeischen Geist (O duchu 
europejskim) z 1946 roku: „Europa – to 
starożytność i Biblia”.

Według Ojca Świętego prawdziwym 
celem integracji europejskiej nie jest 
więc Europa jednolita pod względem 
kultury. Ważne jest zachowanie szcze-
gólnych cech narodów i regionów. Nie 
można pod przykrywką integracji nisz-
czyć ich odmienności i oryginalności, 
ale wręcz przeciwnie: należy ją chronić 
i wspierać. Ową oryginalność i odmien-
ność różnych europejskich regionów, ję-
zyków, krajobrazów, tradycji i ludzi trze-
ba wzmacniać. Wymaga to jednak – jak 
wspomniałem – przede wszystkim goto-
wości do wzajemnego poznania i zrozu-
mienia, a poprzez poznanie do gotowo-
ści akceptowania wspólnej tożsamości.

W papieskim spojrzeniu kluczowe 
dla myślenia o Europie jest wymienione 
przeze mnie we wstępie pojęcie ewange-
lizacji, którego definicji należy poświę-
cić kilka słów.

Głoszone przez Jana Pawła II we-
zwanie do ewangelizacji Europy oraz 
budowanie jej w oparciu o myśl chrze-
ścijańską nie stanowi zarazem bynaj-
mniej – jak odebrały ją niegdyś niektó-
re środowiska sceptyczne – haseł nawią-
zujących do postulatów kontrreforma-
cyjnych, a przeciwnie: jest przesiąkniętą 

ideami dialogu ekumenicznego wizją in-
tegracji związaną ściśle z historią kon-
tynentu nacechowaną wspólnymi do-
świadczeniami i kształtowanymi przez 
Ewangelię postawami, które w sposób 
naturalny i harmonijny zbliżać powin-
ny do siebie narody, społeczności i ludzi. 
Jak zauważa abp Życiński, wizja „nowej 
ewangelizacji”, w której Europa winna 
odkryć swe chrześcijańskie korzenie zo-
stała szczególnie wyraziście zarysowa-
na w Akcie Europejskim w Santiago de 
Compostela z listopada 1982 roku, gdzie 
Ojciec Święty przedstawia niejako pro-
gram przyszłej roli Kościoła w poszuku-
jącej zbliżenia Europie – roli polegają-
cej nie na dążeniu do odzyskania uprzy-
wilejowanej pozycji w społeczeństwie, 
lecz na głoszeniu w warunkach plurali-
zmu tych wszystkich uniwersalnych po-
stulatów, w których jest źródło wspól-
noty i pojednania. Ewangelizacja Jana 
Pawła II to więc wezwanie do powro-
tu ku temu, co w historii Europy do-
bre i twórcze, a odrzucenie tego, co wie-
lokrotnie w dziejach sprowadzało eu-
ropejskie narody na manowce nienawi-
ści. Pojęcie ewangelizacji według Ojca 
Świętego prowadzić ma do ponownego 
odzyskania świadomości własnych ko-
rzeni i umocnienia na ich gruncie euro-
pejskiej cywilizacji, bogatej w refleksję 
chrześcijańską i humanistyczną.

Proszę zarazem zauważyć, że w po-
stulacie „duchowego powrotu do korze-
ni” nie zamyka się „powrót do europej-
skich struktur z przeszłości”, do daw-
nych modeli społecznych czy relacji 
państwo–Kościół. Budowanie Europy 
przyszłości nie jest jedynie rekonstrukcją 
jej minionego oblicza! W papieskiej wi-
zji ewangelizacja Europy niesie zupełnie 
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nowy etap – nowy, choć silny odniesie-
niem do tradycyjnego bogactwa ducho-
wego, kulturowego, do bogactwa euro-
pejskiej myśli filozoficznej i teologicz-
nej, do wartości chrześcijańskich i po 
prostu ludzkich, takich jak elementar-
ne poczucie sprawiedliwości, wolność, 
szacunek, godność człowieka, pracowi-
tość, przedsiębiorczość, rodzina, tole-
rancja czy współpraca. Cytując za abp 
Życińskim słowa kardynała Jean-Marie 
Lustigera, rodem z Będzina: „papieska 
Europa ducha nie będzie odtworzeniem 
Europy Karola Wielkiego, ale Europą, 
jakiej jeszcze nie było” (cyt. za J. Życiński, 
Europejska wspólnota ducha, s. 26). I jesz-
cze jeden cytat, tym razem z przejmują-
cego wezwania zawartego w słowach pa-
pieskich z Santiago de Compostela, któ-
re lepiej niż jakikolwiek do nich komen-
tarz wyjaśniają ideę Europy jaką Ojciec 
Święty widział w przyszłości: „Ja biskup 
Rzymu i pasterz Kościoła powszednie-
go, z Santiago kieruję do ciebie, stara 
Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź 
siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje 
początki. Tchnij życie w swoje korzenie. 
Tchnij życie w te autentyczne wartości, 
które sprawiały, że twoje dzieje były peł-
ne chwały” (Akt Europejski Santiago de 
Compostela, 9 listopada 1982 r.).

Ojciec Święty nawiązywał w swych 
przesłaniach do Europy, która przez 
wieki stanowiła centrum cywilizacji, był 
jednak daleki w swych poglądach od eu-
ropocentryzmu, z otwartością podcho-
dząc do tradycji kulturowych czy filo-
zoficznych ukształtowanych poza sfera-
mi wpływu starego kontynentu czy sa-
mego chrześcijaństwa. Pytanie o to, czy 
Europa – wolna i zjednoczona – nadal 
odgrywać będzie ważną rolę w obecnym 
świecie Jan Paweł II uzależniał od tego, 
czy dołożymy starań, aby pielęgnować 
i szanować jej wspólne wartości, któ-
re mimo ciężkich prób sprawdziły się 
w minionych stuleciach.

Europa ducha i Europa warto-
ści to jednak nie pojęcia abstrakcyjne. 
Pokolenie Karola Wojtyły – do które-
go należy i mówiący te słowa – widzia-
ło wiele systemów władzy, które zwy-
kle – jak się okazywało – dawały jedy-
nie iluzoryczne poczucie stabilności. 
Doświadczenie naszej generacji poka-
zuje zatem, że stawianie na chwilową 
i pozorną stabilność jest krótkowzrocz-
ne, a bywa wręcz niebezpieczne. Życie 
i rozwój – także ekonomiczny – kry-
ją w sobie wiele niespodzianek. Zdrowe 
wspólnoty interesów bez sentymental-
nych iluzji, ale też bez porzucania wiary 
w wielkie cele i wartości, tworzą dobry 
fundament stabilnej i bezpiecznej przy-
szłości. Dlatego Ojciec Święty podkre-
ślając chrześcijański fundament pragnął 

Europy efektywnej, która byłaby w sta-
nie sprostać przyszłym wyzwaniom, ale 
zarazem Europy, która nie będzie wy-
łącznie czy głównie rynkiem wymiany 
usług i towarów, bądź areną realizacji 
doraźnych interesów. Trwała podwalina 
wspólnego dziedzictwa cywilizacyjne-
go i jego akceptacja powinny decydować 
o przynależności do Europy i określają-
cych jej systemową tożsamość instytucji 
europejskich.

Wezwanie to nie jest zresztą bynaj-
mniej sprzeczne z przewodnim zamia-
rem towarzyszącym początkom tworze-
nia instytucjonalnych struktur powojen-
nej Europy. Jak zauważył kard. Stanisław 
Dziwisz w roku 2007 w swym wystą-
pieniu podczas VII krakowskiej konfe-
rencji z cyklu „Rola Kościoła katolickie-
go w procesie integracji europejskiej”: 
„Warto spojrzeć na sytuację, w jakiej 
zrodziła się myśl budowy Wspólnoty 
Europejskiej. Europa przed pół wiekiem 
krwawiła nie tylko bolesnymi ranami II 
wojny światowej, ale nadto była konty-
nentem podzielonym żelazną kurtyną, 
stojącym nieustannie na granicy konflik-
tu. To właśnie wtedy Konrad Adenauer, 
Alcide de Gasperi oraz Robert Schuman, 
wybitni europejscy politycy, a przy tym 
wielcy chrześcijanie, czerpiąc inspirację 
do swych działań z chrześcijańskiej za-
sady pomocniczości, solidarności i od-
powiedzialności, śmiało nakreślili wizję 
budowy instytucji, w której równe pra-
wa miałyby kraje duże i małe, bogate 
i biedne”.

Nie bez powodu wraz z postępem in-
tegracji jeszcze za życia Jana Pawła II na 
plan pierwszy wysuwać zaczęto temat 

wyraźnego odwołania do duchowych 
podstaw rozszerzonej Unii Europejskiej. 
Jest ona bowiem, jak w duchu papie-
skiej nauki pisał abp Henryk Muszyński, 
wspólnym systemem wartości i defini-
cja ta powinna znaleźć swe stosowne 
odbicie w ustawodawstwie europejskim 
oraz w jednoznacznym zdefiniowaniu 
podstawowych wartości, zarówno tych 
religijnych, jak i etycznych: „Im więk-
sze pojawiają się różnice na płaszczyź-
nie kulturowej, religijnej czy etnicznej, 
tym silniejsza staje się potrzeba ducho-
wej jedności. W chwili kiedy nie uda się 
osiągnąć nawet minimum duchowej jed-
ności, może dojść do napięć i konfliktów. 
Nie da się zatem, w procesie budowania 
Europy, również jako wspólnoty ducha, 
pominąć postulatu wspólnych wartości. 
(...) Powrót do korzeni oraz inspiracji 
chrześcijańskiej nie oznacza jednak chę-
ci narzucenia czegoś czy próby odwróce-
nia biegu historii. Jest to, o czym przy-
pomina papież, ogromne bogactwo, któ-
re pozwala nam zbudować silną jedność 
Europy” (H. Muszyński, Europa ducha, 
Gniezno 2002, s. 10-11).

Jan Paweł II nie negował i nie 
umniejszał wagi innych wspomnianych 
i niezbędnych płaszczyzn postrzegania 
Europy, stojących przed nią wyzwań po-
litycznych, społecznych i ekonomicz-
nych czy gospodarczych. Był jednak 
konsekwentnym orędownikiem pamię-
ci o tym, że obok europejskiej wspól-
noty interesów istnieje też europejska 
wspólnota myślenia i wiary, nauki i kul-
tury, która przetrwa – co miało już miej-
sce wiele razy w historii – systemy poli-
tyczne, gospodarcze i społeczne. To ona 
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tworzy właściwą podstawę stabilnej jed-
ności, fundament zbudowany z trwałych 
więzi duchowych. Żadna linia demar-
kacyjna i żaden podział polityczny nie 
zniesie wspólnej, głęboko zakorzenionej 
hierarchii wartości, jeżeli ludzie nie będą 
tego chcieli. Doświadczyliśmy tego na 
przykładzie powojennych losów Europy 
i wydarzeń lat 1989/90. Nam, chrześci-
janom lub po prostu ludziom myślącym, 
Jan Paweł II pozostawił zobowiązanie 
do tego, aby wszelkimi dostępnymi me-
todami usuwać istniejące jeszcze skutki 
dawnych podziałów i poszukiwać w so-
bie i w bliskich odniesień do wspólnej 
nam wszystkim – niezależnie od pocho-
dzenia czy wyznania – hierarchii pojęć. 
Jest ona bowiem instancją łączącą i zbli-
żającą ludzi ponad granicami językowy-
mi, narodowymi i państwowymi.

Myślę o tym, co było wspólne dla mi-
lionów z nas w Europie. Myślę o oczy-
wistości takich pojęć jak przywoływane 
już podstawowe prawo do wolności, jak 
negacja wszelkich form przemocy i si-
ły, jak solidarność z prześladowanymi, 
opieka nad słabymi i bezbronnymi. Dla 
ludzi wychowanych w pokoleniu mło-
dości i dojrzewania Karola Wojtyły, tak 
jak dla mnie i niektórych z Państwa, 
były to wartości ogólnie obowiązujące. 
Wrzesień 1939 roku i kolejne lata by-
ły więc nie tylko okresem naznaczonym 
cierpieniem i poświęceniami, lecz tak-
że próbą obrony moralnego porządku – 
naszego wspólnego moralnego porząd-
ku. W europejskiej wizji Jana Pawła II 
wiele jest odniesień do tego, co nazywał 
„miarą zła”: do tragicznych losów i do-
świadczeń w epokach dwóch totalita-
ryzmów, w jakich przyszło mu żyć i ja-
kie również – trzeba to przyznać – sta-
nowią wstydliwą i bolesną, lecz integral-
ną i konieczną do uwzględnienia część 
europejskiego dziedzictwa. W wielu wy-
powiedziach i tekstach papieskich do-
tyczących Europy pojawia się obok na-
dziei również bolesna świadomość, że 
szlachetna wizja nie zawsze pokrywa się 
z rzeczywistością, zwłaszcza w obliczu 
wciąż odradzających się uprzedzeń, kon-
fliktów etnicznych, kontrastów ekono-
micznych, nacjonalizmów, wyrazów po-
gardy. Przyszła Europa Ojca Świętego 
to Europa wyzwolona lub przynajmniej 
potrafiąca zapanować nad patologiczny-
mi ideologiami i groźbą ich powrotu. 
„Nasz kontynent” – mówił Jan Paweł II 
– „stanowi odbicie tkwiących w człowie-
ku paradoksów: jego możliwości intelek-
tualnych i jego żądzy władzy, oddania 
i świętości, a jednocześnie możliwości 
zniszczenia, wynikającej z jego chciwo-
ści i pychy. Zna on swoją godność i pra-
gnie moralnej doskonałości, a jednocze-
nie ulega poniżającym wynaturzeniom” 

(cyt. za. J. Życiński, Europejska wspólno-
ta ducha, s. 38). W wizji Ojca Świętego 
Europa ma jednak nadzieję na wyrwa-
nie się z pułapki tych przeciwieństw po-
przez przywrócenie należnego miejsca 
priorytetom, które stanowiły inspirację 
chrześcijańskiego wizerunku człowie-
ka. Wymaga to jednak od każdego z nas 
twórczego wysiłku.

Nasza wspólnie przeżyta historia 
wiedzie nas nie ku podziałom, lecz ku 
przyszłości, do której dążymy razem. 
Systemy polityczne, społeczne i granice 
długo dzieliły naszą Europę. Nie mogły 
jednak zniszczyć świadomości naszej eu-
ropejskiej tożsamości. Europejczycy XXI 
wieku oczekują stanowczego sprzeci-
wu wobec wszelkiej nienawiści, oczekują 
wolności i pokoju. Pokój zaś jest nieroze-
rwalnie związany z wolnością jednostki. 
Dlatego też nie ma prawdziwego poko-
ju bez poszanowania godności ludzkiej, 
bez uznania w praktyce i wprowadzenia 
w życie praw człowieka, bez wychowa-
nia ludzi młodych w duchu świadomo-
ści obywatelskiej i demokracji.

W podsumowaniu proszę pozwo-
lić mi zacytować słowa papieża Jana 
Pawła II wygłoszone w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu w paź-
dzierniku 1988 roku, a więc bezpo-
średnio przed politycznym przełomem 
w Europie, które dobrze raz jeszcze ilu-
strują wiele z omówionych w trakcie 
mojego wykładu punktów: „zjednoczo-
ne narody Europy nie dopuszczą do te-
go, by któryś z narodów lub któraś z eu-
ropejskich kultur zdominowała pozo-
stałe, lecz będą zabiegać o równe prawa 

dla wszystkich oraz wzajemne pozytyw-
ne ubogacanie się w swojej różnorod-
ności. Wszystkie mocarstwa europej-
skie, które w przeszłości dążyły do te-
go, by swoją władzę budować na drodze 
przemocy i asymilacji, poniosły klęskę. 
Wasza Europa będzie wolnym zrzesze-
niem wszystkich jej narodów oraz bo-
gatym splotem najróżniejszych wpły-
wów kulturowych. (...) Jako główny pa-
sterz Kościoła pochodzący z Europy 
Wschodniej i dobrze znający przez to 
pragnienia narodów słowiańskich – tych 
stanowiących drugie płuco naszej euro-
pejskiej ojczyzny – wyrażam życzenie, 
by Europa pewnego dnia osiągnęła roz-
miary, jakie zostały jej przypisane geo-
graficznie i historycznie. Jakże miał-
bym sobie życzyć inaczej, kiedy to prze-
cież wspólnota kultury natchniona wia-
rą chrześcijańską głęboko wpłynęła na 
kształt historii wszystkich narodów na-
szej jedynej Europy (...) mimo wszelkich 
bolesnych doświadczeń historycznych, 
odmiennych ideologii i systemów spo-
łecznych” (Przemówienie w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu 11 paździer-
nika 1988 r.).

Wizja Jana Pawła II dotyczyła jed-
nak nie tylko ogólnych duchowych 
fundamentów europejskiej wspólno-
ty. Odnosiła się też w bardzo konkret-
ny sposób do roli i pozycji Polski w jej 
ramach. Świadectwem tego jest wystą-
pienie w polskim Parlamencie w czerw-
cu 1999 roku, w którym intencją Ojca 
Świętego było wyraźne zwrócenie uwa-
gi na potrzebę obecności naszego kra-
ju w strukturach unijnych, co ilustruje 
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następujący fragment: „Pragnę raz jesz-
cze wyrazić moje uznanie dla podejmo-
wanych konsekwentnie i solidarnie wy-
siłków, których celem, od chwili odzy-
skania suwerenności, jest poszukiwanie 
i utrwalanie należnego i bezpiecznego 
miejsca Polski w jednoczącej się Europie 
i świecie. Polska ma pełne prawo, aby 
uczestniczyć w ogólnym procesie postę-
pu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. 
Integracja Polski z Unią Europejską jest 
od samego początku wspierana przez 
Stolicę Apostolską” (Przemówienie 
w polskim Parlamencie, 11 czerw-
ca 1999 r. cyt. za: Jan Paweł II, Europa 
zjednoczona w Chrystusie, Kraków 2002, 
s. 337-340).

Z kolei tuż przed referendum unij-
nym w przemówieniu do Polaków, przy-
byłych do Rzymu wraz z narodową piel-
grzymką, Jan Paweł II, odchodząc w ty-
powy dla siebie sposób od przygoto-
wanego wcześniej tekstu, wypowiedział 
19 maja 2003 roku znamienne słowa: 
OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII 
EUROPEJSKIEJ!

Wizja ta, proszę Państwa, spełnia się 
na naszych oczach. I to my wszyscy je-
steśmy jej realizatorami. Wykonawcami 
testamentu Ojca świętego. Jest to wi-
zja zjednoczonej Europy wolnych naro-
dów i wolnych państw – odwołująca się 
do duchowej i kulturowej tradycji wła-
snego narodu, do bardziej wnikliwego 
zrozumienia sąsiednich narodów, wresz-
cie do poczucia przynależności do ca-
łej ludzkości.

Przemówienie Barbary 
Kudryckiej, Minist Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego:

Dzisiejsza Inauguracja Roku 
Akademickiego na Katolickim Uni wer-
sytecie Lubelskim jest świętem nie tyl-
ko tej uczelni, ale tak naprawdę świętem 
wszystkich uczelni katolickich w Polsce, 
a także całego środowiska akademickie-
go w Lublinie. 

Ważne jest, że jest to jedna z naj-
starszych uczelni, o tak znakomitym 
dorobku, o którym mówił JM Rektor. 
KUL nawet w czasie zniewolenia i cen-
zury potrafił zachować mentalną wol-
ność i właściwy uczonym pęd do po-
szukiwania prawdy. Naukowcy potrafi-
li uratować etos nauki również w okre-
sie, w którym nie było to łatwe. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski ma w tym szcze-
gólne zasługi, bowiem właśnie w okre-
sie zniewolenia komunistycznego, mi-
mo prześladowań i różnorakich szykan, 
został wierny swemu zadaniu i misji. 
KUL w tych trudnych czasach wal-
czył o prawdę, o obiektywizm w nauce, 

walczył z manipulacjami i zakłamywaną 
interpretacją historii i rzeczywistości. 

Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski 
ma rolę szczególną i szczególną od-
powiedzialność, odpowiedzialność za 
prawdę w czasach wolności i demokra-
cji, w czasach, kiedy można odważnie 
myśleć o przyszłości.

Dziś mamy wolność. Możemy w ko-
ściołach i na ulicach śpiewać „Przed 
Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę 
wolną pobłogosław, Panie”. Także dzięki 
Wam, dzięki KUL-owi, nie musimy dziś 
śpiewać „Ojczyznę wolną racz nam wró-
cić, Panie”. To najlepiej rozumie społecz-
ność KUL, w którym nawet w czasach 
zniewolenia panował duch wolności. 

Przesłanie, jakie stoi przed nami dziś, 
w XXI w., gdy Polska jest członkiem 
Unii Europejskiej a nauka nie zna gra-
nic, chyba dobrze wybrzmiało w liście 
kard. Angelo Sodano w dniach wielkiej 
żałoby narodowej. Mówił on wówczas: 

„Takie jest teraz życzenie, które po-
nownie kieruje do narodu polskiego 
Papież Benedykt XVI – życzenie, by ten 
naród trwał w jedności na drodze zgo-
dy i czynnej współpracy z innymi naro-
dami, aby zapewnić światu erę prawdzi-
wej cywilizacji. 

Również do Was, głów państw i rzą-
dów, którzy przybyliście do Polski płynie 
w tej godzinie narodowej żałoby prze-
słanie wielkiej nadziei na przyszłość. 
Jest to nadzieja, że tu, w Europie, jak 

też w całym świecie umocnią się wię-
zy przyjaźni i współpracy między luda-
mi. Jest to nadzieja na wielką solidar-
ność pomiędzy narodami w radosnym 
i smutnym momencie ich historii z po-
szanowaniem własnej tożsamości i kul-
tury narodowej.”

Jesteśmy więc w czasach nowej od-
powiedzialności, która wybiega do przo-
du, zadając sobie pytanie, gdzie jesteśmy 
i dokąd zmierzamy. Tak wielkie uczelnie, 
jak KUL, powinny nam pomóc w po-
szukiwaniu tych odpowiedzi. To szcze-
gólna odpowiedzialność za młode po-
kolenie, które dziś ma prawo czuć się 
zagubione, słyszy wiele niepokojących 
głosów, opisujących współczesną Polskę 
w kategoriach zagrożeń, niejasnych po-
wiązań czy też wręcz braku suweren-
ności. Młodzi Polacy słyszą głosy, które 
dzielą ich na lepszych i gorszych, nawo-
łują do konfrontacji, a nie do konstruk-
tywnego dialogu. 

Jeśli środowiska światłych uczonych 
nie wezmą odpowiedzialności za ten 
obszar przestrzeni publicznej, jeśli ja-
sno młodym Polakom nie wskażą drogi 
opartej na zrozumieniu drugiego czło-
wieka, otwartości na dialog, miłość bliź-
niego, na zaufaniu do innych narodów, 
a zamiast tego nastąpi przyzwolenie na 
szukanie ciągłej konfrontacji i wskazy-
wanie wrogów, na dzielenie Polaków na 
lepszych i gorszych, na zawłaszczanie 
najważniejszych symboli i wartości, to ci 
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młodzi ludzie, jeszcze bardziej gubiąc się 
albo kontestując taki świat konfronta-
cji, w poszukiwaniu spokoju i bezpiecz-
nych możliwości realizacji swoich ambi-
cji i aspiracji mogą odwrócić się od au-
torytetu tradycji i wiary.

To KUL łącząc w swej misji nauko-
we poszukiwanie prawdy w duchu wia-
ry i wartości chrześcijańskich, ma w tym 
względzie odpowiedzialność szcze-
gólną. Jak czytamy w statucie uczelni: 
Podstawową misją Uniwersytetu jest 
„prowadzenie badań naukowych w du-
chu harmonii między nauką i wiarą, 
kształcenie i wychowywanie inteligencji 
katolickiej oraz współtworzenie chrze-
ścijańskiej kultury”. Odniesienie do 
Boga, wpisane w misję uniwersytetu ka-
tolickiego, czyni z tej uczelni szczególną 
wspólnotę profesorów i studentów, uni-
versitas magistrorum et scholarium, złą-
czonych tą samą miłością mądrości – 
czytamy w dokumentach uczelni. 

W Polsce w okresie transforma-
cji ustrojowej nastąpił boom szkolnic-
twa wyższego i powstawało wiele no-
wych uczelni. Pozwoliło to na dokona-
nie skoku edukacyjnego w XXI wiek. 
To ogromny sukces Polski, który teraz, 
w okresie potransformacyjnym musimy 
przekuć w sukces jakościowy. 

Dziś mówimy o konieczności zbliża-
nia nauki i gospodarki, o staraniach, by 
poprawić start zawodowy naszych ab-
solwentów, o odpowiedzialności uczelni 
nie tylko wobec państwa, ale także wo-
bec regionu, szczególnie staraniach o je-
go rozwój. Ta odpowiedzialność jest wy-
razem misyjności uczelni i jej kulturo-
twórczej humanistycznej roli. Dlatego 
też otworzyliśmy Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki, gdyż uznaliśmy, 
iż w dobie cywilizacji, kiedy rozwój tech-
nologiczny i cywilizacyjny jest tak szyb-
ki, musimy również inwestować w na-
uki humanistyczne. Dziś głośniej niż 
do tej pory pragniemy mówić o właści-
wym miejscu dla nauk humanistycznych, 

których centrum jest człowiek i jego do-
konania, ale też o większym wysiłku ba-
dawczym uczonych humanistów.

Bliskie jest mi spojrzenie na hu-
manizm, jako na pewien proces etycz-
ny, obejmujący bardzo szeroką wiedzę 
i dokonania naukowe, pozwalający jed-
nak na budowanie fundamentalnych dla 
ludzkości kompromisów. To ważna dro-
ga do zasypywania przepaści wynikają-
cych z kulturowych a nawet religijnych 
różnic. Jestem przekonana, że globalny 
świat z dominacją nowoczesnych tech-
nologii może być przecież nadal świa-
tem, który nie zapomina o wartościach 
nadrzędnych, nie gubi człowieka.

Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki zawiera specjalny mo-
duł adresowany do młodych naukow-
ców – środki kierowane będą na inter-
dyscyplinarne projekty zespołowe oraz 
finansowanie stypendiów post-doktor-
skich. Wspierać będziemy także te pro-
jekty, które służą upowszechnianiu osią-
gnięć polskiej humanistyki w świecie, 
aby także KUL osiągał kolejne wyżyny 
naukowych poszukiwań, idąc niedości-
gnionym wzorem prof. Karola Wojtyły, 
naszego Wielkiego Papieża, oraz śla-
dem wielu znakomitych profesorów tej 
uczelni, ze śp. Księdzem Profesorem 
Tadeuszem Styczniem, który w tych 
dniach zakończył czas ziemskiego piel-
grzymowania. Także uczeni KUL bę-
dą mieli szansę na udział w tym pro-
gramie. To przecież KUL jako jedyny 
uniwersytet w Polsce, wydaje encyklo-
pedie, o których mówił ks. Rektor. Do 
tej pory, od 2000 r., ukazało się 9 tomów 
Powszechnej Encyklopedii Filozofii 
opracowywanej przez zespół pracow-
ników naukowych Wydziału Filozofii. 
W ostatnich dniach zaprezentowano zaś 
14. tom Encyklopedii Katolickiej. 

Przeprowadzając obecnie zintegro-
wane reformy szkolnictwa wyższego 
i nauki, dyskutujemy o tym co jest waż-
ne w tym reformach. Staramy się przede 

wszystkim zwrócić uczelniom to, co jest 
treścią i największą wartością uczelni 
akademickich. Mianowicie ich autono-
mię programową. Autonomię, wolność 
tworzenia kierunków i programów stu-
diów. Wydaje się, że ta swoboda progra-
mowa pozwoli właśnie takim uczelniom 
jak KUL, doprowadzić do stworzenia 
programów, które wcześniej nie zawsze 
były możliwe do realizacji. Z drugiej 
strony JM Rektor mówił o znakomitych 
osiągnięciach przy inwestowaniu w no-
we laboratoria i obiekty dydaktyczne. 
To te imponujące laboratoria prawdziwą 
treścią muszą wypełniać uczeni, a z nimi 
studenci, gdy w latach 2012-2013 będą 
już dla nich otwarte. 

Tak rozumiem także zadanie naszego 
państwa, które czynić musi wszystko, aby 
uczeni nie szukali poza Polską najnowo-
cześniejszej aparatury, by w Polsce mieli 
laboratoria na miarę XXI wieku, aby ko-
rzystali ze zróżnicowanych źródeł finan-
sowania projektów i tutaj założyli swój 
pierwszy samodzielny zespół badawczy, 
i by to Polska mogła cieszyć się w nie tak 
odległej przyszłości z Nagrody Nobla. 
Państwo bierze także na siebie współod-
powiedzialność za pełnienie misji przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski w prze-
konaniu, że taka misja była, jest i bę-
dzie wypełniania w najwyższej dbało-
ści o jakość, rzetelność, w odpowiedzial-
ności za dobro wspólne i przyszłość lu-
dzi młodych. 

Na koniec niech mi będzie wolno zło-
żyć najserdeczniejsze życzenia środowi-
sku akademickiemu KUL. Całej profesu-
rze życzę przekraczania granic wyobraź-
ni w poszukiwaniu prawdy i wielkiej pa-
sji naukowej ku jej odkryciu. Studentom 
życzę tego, abyście byli usatysfakcjono-
wani i szczęśliwi ze spotkania z najlep-
szymi mistrzami w tej wielkiej, legen-
darnej uczelni. Kadrze zarządzającej ży-
czę dalszych sukcesów, nie mniejszych 
niż dotychczas. Wszystkiego dobrego. 
Vivat Academia, vivant Professores!
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Okolicznościowy list wystosował Prezydent RP Bronisław Komorowski:
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Rok akademicki 2009/2010 był 92. rokiem 
działalności Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Uczelnię 
tworzyło dziewięć wydziałów: Teologii, 
Filozofii, Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji, Nauk Humanistycznych, 
Nauk Społecznych, Matematyczno-
Przyrodniczy, Zamiejscowy Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, 
Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli, Zamiejscowy Prawa i Nauk 
o Gospodarce w Stalowej Woli oraz Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych.

Senat KUL
Senat KUL tworzyło 31 osób:

Rektor: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk; 

prorektorzy:

  ds. administracji i finansów – ks. prof. dr hab. 

Stanisław Zięba, 

  ds. dydaktyki i wychowania – prof. dr hab. Józef 

Fert, 

  ds. nauki i współpracy z zagranicą – ks. dr hab. 

Sławomir Nowosad, prof. KUL, 

Wydział Teologii:

 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,

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

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji:

 ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, 

 dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL,

Wydział Filozofii: 

 ks. dr hab. Stanisław Janeczek, prof. KUL,

 dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL,

Wydział Nauk Humanistycznych: 

 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL,

 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek,

Wydział Nauk Społecznych: 

 prof. dr hab. Andrzej Sękowski,

 ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL,

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 

 dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL,

 dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL,

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych 

w Tomaszowie Lubelskim: 

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

 dr hab. Paweł Marzec

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Sta-

lowej Woli: 

 ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, 

 dr hab. Roman Pelczar, prof. KUL,

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Sta-

lowej Woli

 ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL, 

 ks. dr hab. Roman Sieroń,

przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadają-

cych stopnia naukowego doktora habilitowanego lub 

tytułu profesora:

 dr Paweł Skrzydlewski,

przedstawiciel pracowników niebędących nauczyciela-

mi akademickimi: 

 mgr Anna Lewkowicz,

przedstawiciel doktorantów: 

 mgr Sebastian Krajewski,

przedstawiciele studentów: 

 Marcin Korulczyk,

 Łukasz Sadowski,

 Grzegorz Mazur, 

 Andrzej Cudo,

 Andrzej Konior,

 Lyubomyr Sherstyuk

Ponadto w posiedzeniach Senatu z głosem do-

radczym uczestniczyli:

 dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL, przedstawiciel 

NSZZ „Solidarność” KUL

 ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor Biblioteki 

Uniwersyteckiej,

mgr Paweł Pieniężny, dyrektor administracyjny,

mgr Elżbieta Wal, Kwestor KUL

 mgr Anna Łukasiewicz, kierownik Działu Spraw 

Pracowniczych

Senat odbył 10 posiedzeń, podczas których pod-

jął łącznie 367 uchwał.

Podjął uchwały w sprawie nadania tytułu dok-

tora honoris causa KUL: ks. prof. Lotharowi Roosowi; 

Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I Arcybiskupowi 

Konstantynopola Nowego Rzymu, Patriarsze 

Ekumenicznemu; prof. Eduardowi Gauglerowi.

Wyraził zgodę na uroczyste odnowienie doktora-

tu o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego.

Nadał pierwszy honorowy tytuł Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Deo et Patriae 

deditus: JE Ks. Józefowi Kardynałowi Glempowi, 

Prymasowi Polski.

Ponadto nadał Medale za Zasługi dla KUL: s. 

Emilii Zdeb i prof. Stanisławowi Kiczukowi, a także 

zwrócił się do JE Ks. Abp. Prof. Józefa Życińskiego, 

Wielkiego Kanclerza KUL, z prośbą o wyjednanie 

w Stolicy Apostolskiej Orderu Rycerskiego Świętego 

Sylwestra dla prof. Stanisława Kiczuka.

Senat wprowadził następujące zmiany organi-

zacyjne: Powołał Instytut Społeczeństwa i Kultury 

Europy Wschodniej jako międzywydziałowy in-

stytut naukowo-badawczy; utworzył na Wydziale 

Matematyczno-Przyrodniczym Interdyscyplinarne 

Centrum Badań Naukowych, zwane dalej ICBN; 

włączył w strukturę wydziałów instytuty między-

wydziałowe, przekształcając je w ośrodki nauko-

wo-badawcze; wyraził zgodę na podjęcie działań 

zmierzających do bezpłatnego przejęcia na wła-

sność działki budowlanej od Miasta Stalowa Wola 

oraz działań inwestycyjnych związanych z budo-

wą domów studenckich; podjął uchwały w sprawie 

zlikwidowania 13 katedr oraz utworzenia 17 ka-

tedr: na Wydziale Teologii – Historii Rodziny, Historii 

Kościoła w Czasach Nowożytnych, Metodologii i Nauk 

Pomocniczych, Duszpasterstwa Rodzin, Misjologii, 

Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny, na Wydziale 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Prawa 

Międzynarodowego i Amerykańskiego, na Wydziale 

Nauk Humanistycznych – Sztuk Audiowizualnych 

i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, na 

Wydziale Nauk Społecznych – Studiów Wschodnich, 

Mikroekonomii i Zarządzania, Historii Gospodarki, 

Biografistyki Pedagogicznej, Bankowości, na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym – 

Bionanomateriałów, Kultury Przestrzeni, Biofizyki, 

na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie 

w Stalowej Woli – Socjologii Zmian Społecznych, na 

Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce 

– Prawa Konstytucyjnego.

Senat wyraził zgodę na podjęcie współpracy 

z dwunastoma naukowo-dydaktycznymi ośrodkami 

zagranicznymi (Uniwersytetem Presov na Słowacji, 

Notre Dame University – Louaize, Lebanon (Liban), 

Wydziałem Filozofii Akademii Nauk Czeskiej Republiki, 

Centrum Studiów Średniowiecznych Akademiii Nauk 

Czeskiej Republiki i Uniwersytetem Karola w Pradze, 

Republika Czeska, „I Decembrie 1918” University of 

Alba Iulia w Rumunii, Białoruskim Państwowym 

Ekonomicznym Uniwersytetem w Mińsku (Białoruś), 

Uniwersytetem w Czerniowcach na Ukrainie, 

Diecezją Lwowską w zakresie kształcenia alumnów 

Seminarium Duchownego we Lwowie, Kijowskim 

Uniwersytetem Prawa Narodowej Akademii Nauk 

Ukrainy, Narodowym Uniwersytetem Technicznym 

w Chersoniu (Ukraina).

Senat wyraził zgodę na uruchomienie nabo-

ru, bądź podjęcie działań zmierzających do urucho-

mienia nowych kierunków studiów: wiedza o te-

atrze (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Nauk 

Humanistycznych, politologia (stacjonarne II stop-

nia), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stu-

dia stacjonarne II stopnia), ekonomia (studia sta-

cjonarne II stopnia) na Wydziale Nauk Społecznych, 

europeistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne II 

stopnia) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji, unikatowego kierunku naukoznaw-

stwo (studia I i II stopnia), oraz przyrodoznawstwo 

i filozofia przyrody (studia II stopnia) na Wydziale 

Filozofii, unikatowego kierunku religioznawstwo 

(studia I stopnia) oraz praca socjalna (studia stacjo-

narne I stopnia) na Wydziale Teologii, architektura 

krajobrazu (studia stacjonarne II stopnia) na Wydziale 

Matematyczno-Przyrodniczym, ekonomia (stacjonar-

ne i niestacjonarne II stopnia), grafika (studia stacjo-

narne I stopnia) na Wydziale Zamiejscowym Prawa 

i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, archeologia 

(studia stacjonarne I stopnia) oraz stosunki mię-

dzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne II 

stopnia) na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych 

Sprawozdanie z działalności KUL 
w roku akademickim 2009/2010
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i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, praca so-

cjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) 

na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie 

w Stalowej Woli, nauki o rodzinie (studia stacjonarne 

I stopnia) w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym 

Wydziału Teologii w Kielcach, Międzywydziałowe 

Indywidualne Studia Humanistyczne (studia stacjo-

narne II stopnia) w Kolegium MISH, Senat wyraził 

zgodę na włączenie do uchwały rekrutacyjnej nabo-

ru na unikatowy kierunek edytorstwo oraz kierun-

ki: kultury i religie krajów Europy wschodniej, kul-

tury i religie Bliskiego Wschodu, muzyka kościel-

na, nauki o działalności charytatywnej, o ile kie-

runki te zostaną utworzone, od roku akademickiego 

2011/2012. Ponadto Senat wyraził zgodę na podję-

cie działań zmierzających do opracowania programu 

studiów dla kierunku kryminologia, który miałby zo-

stać utworzony w ramach Wydziału Zamiejscowego 

Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli.

Rektor i prorektorzy
W roku akademickim 2009/2010 władze 

Uniwersytetu wydały 125 zarządzeń związanych 

z organizacją Uczelni, wprowadzających nowe re-

gulaminy porządkowe. Wśród nich wymienić nale-

ży: zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

Archiwalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, Instrukcji obiegu dokumentów fi-

nansowo-księgowych oraz prowadzenia ewiden-

cji księgowej i kontroli finansowej projektów re-

alizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, Szczegółowych instrukcji dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II, Instrukcji Inwentaryzacyjnej, Zasad przyjmowa-

nia, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wnio-

sków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II, Wprowadzenia Regulaminu przeprowadza-

nia audytu wewnętrznego, Wprowadzenia Instrukcji 

Magazynowej, Wprowadzenia Regulaminu przyzna-

wania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

Wysokości oraz warunków ustalania należności przy-

sługujących pracownikowi Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z tytułu podróży służbo-

wych na obszarze kraju i poza jego granicami. Rektor 

KUL wydał 165 pełnomocnictw i upoważnień.

Zmiany organizacyjne
Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 

utworzone zostało Interdyscyplinarne Centrum 

Badań Naukowych (ICBN) jako nowoczesne zaplecze 

naukowe i doradcze dla podmiotów z różnych dzie-

dzin gospodarki regionu i kraju.

Studenci i studia
Liczba studiujących 

Liczba studentów wynosiła łącznie 20 182, w tym: 

 13 463 na studiach stacjonarnych, 

 3 736 na studiach niestacjonarnych, 

  1 196 na studiach doktoranckich, w tym 503 na 

studiach stacjonarnych

 1 787 na studiach podyplomowych

Studenci mieli możliwość kształcenia się w ra-

mach 28 kierunków studiów (łącznie z MISH).

Liczba studentów wszystkich trybów studiów na 

poszczególnych wydziałach:

Wydział Liczba 

studentów

Liczba

doktorantów

Teologii 1288 331

Filozofii 827 66

Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji 

4021 171

Nauk Humanistycznych 2752 274

Nauk Społecznych 4207 354

Matematyczno-Przyrodniczy 1061

Zamiejscowy Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych 

w Tomaszowie Lub. 

857

Zamiejscowy Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej 

Woli 

1352

Zamiejscowy Prawa i Nauk 

o Gospodarce w Stalowej Woli

739
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W roku 2009/2010 stypendia doktoranckie otrzy-

mywało 50 doktorantów.

Studenci cudzoziemcy
Na studiach magisterskich i licencjackich kształci-

ło się 202 studentów cudzoziemców, 117 na studiach 

doktoranckich oraz 22 na studiach podyplomowych. 

Łącznie – 341 osób z 24 krajów. Największa liczba 

pochodzi z Ukrainy – 149 osób, 70 z Białorusi. Mamy 

też studentów m.in. z Litwy, Słowacji, Czech, Łotwy, 

Rosji, Mołdawii, Kazachstanu, Francji, Hiszpanii, 

Włoch, Węgier, a także z Kamerunu i Bangladeszu.

Studenci niepełnosprawni
KUL może poszczycić się wieloletnim doświad-

czeniem we wspieraniu studentów niepełnospraw-

nych. W roku 2009/2010 na naszej uczelni kształci-

ło się 476 studentów niepełnosprawnych, posiadają-

cych ważny dokument potwierdzający daną niepeł-

nosprawność. Faktyczna liczba studiujących z różnym 

rodzajem dysfunkcji w minionym roku wynosiła ok. 

600 osób.

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych dzięki współpracy z PFRON, 

w ramach programu „PITAGORAS A”, uzyskało dofi-

nansowanie w wysokości 108 550,00 zł.

W roku akademickim 2009/2010 w seminarium 

licencjackim i magisterskim z tyflodydaktyki języ-

ka angielskiego uczestniczyło 22 widzących studen-

tów. Podejmowanie przez absolwentów anglistyki 

KUL pracy w różnych miastach Polski zdecydowanie 

sprzyja podniesieniu poziomu dostępności języka an-

gielskiego dla niewidomych w całym kraju. W uni-

wersyteckim centrum adaptacji materiałów dydak-

tycznych powstają brajlowskie i elektroniczne ada-

ptacje podręczników. Uczelnia nasza posiada możli-

wość tworzenia najwyższej jakości udźwiękowionej 

grafiki dotykowej – diagramów, planów budynków, 

planów miast oraz map. Ponadto studenci z dys-

funkcją wzroku mają możliwość korzystania z indy-

widualnych zajęć uzupełniających. W minionym ro-

ku akademickim rozpoczęto oznaczanie najważniej-

szych pomieszczeń uczelni tabliczkami brajlowskimi. 

Uniwersytet może się już pochwalić pierwszymi nie-

widomymi tłumaczami – absolwentami anglistyki 

KUL, niewidomymi nauczycielami j. angielskiego, in-

formatykami czy psychologami.

Obok standardowych działań mających na celu 

wyrównanie szans studentów z dysfunkcją słuchu 

(wyposażenie wybranych sal wykładowych w spe-

cjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłumaczy języka mi-

gowego, transliteratorów i pomocy w przygotowy-

waniu notatek) na uwagę zasługuje dostępny tyl-

ko na nielicznych uczelniach w Polsce lektorat języka 

angielskiego dla osób niesłyszących.

W roku akademickim 2009/2010 ponownie zor-

ganizowano zajęcia sportowe dla osób z różnymi ro-

dzajami schorzeń, dostosowując formy aktywności 

fizycznej do potrzeb i możliwości poszczególnych 

studentów.

KUL jest regularnie reprezentowany na krajo-

wych i międzynarodowych konferencjach i sym-

pozjach poświęconych integracji edukacyjnej osób 

niewidomych, w 2010 roku takie konferencje miały 

miejsce w Nepalu (15. Międzynarodowa Konferencja 

NELTA) oraz w Turynie.

Program MOST
W ramach programu wymiany międzyuczelnia-

nej MOST w roku akademickim 2009/2010 na stu-

dia do innych uniwersytetów w Polsce wyjechało 

75 naszych studentów, z wielu kierunków, najlicz-

niej z prawa, psychologii, historii sztuki. Najchętniej 

wybierane przez naszych studentów uniwersytety 

to Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski.

Na studia na KUL w ramach programu MOST 

przyjechało 15 osób na kierunki: prawo, teologia, 

nauki o rodzinie, filozofia, dziennikarstwo z 8 uni-

wersytetów (UMCS, UWr, UAM, UO, UŚ, Urz, UKSW, 

UPJPII).

Egzaminy wstępne
Rejestrację kandydatów na wszystkie kierunki 

i rodzaje studiów prowadzono poprzez elektronicz-

ny system rekrutacji. O przyjęcie na studia w roku 

akademickim 2010/2011 ubiegało się 11 823 osób 

(studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie). 

Największym zainteresowaniem cieszyły się: filo-

logia angielska (7 osób na 1 miejsce), psychologia 

(6,6), prawo (6) oraz dziennikarstwo (4,5). Podjęcie 

studiów potwierdziło do 1 października 2010 r. na 

studiach I stopnia i jednolitych magisterskich – 3512 

osób, na studiach II stopnia – 1750 osób.

O przyjęcie na studia doktoranckie ubiegało się 

401 osób, na I rok przyjęto 357 osób.

W roku akademickim 2009/2010 zmarło 

5 studentów:

Dagmara Kossak z Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji

Rafał Kumik z Wydziału Zamiejscowego Prawa 

i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Monika Karkut z Wydziału Zamiejscowego Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Piotr Krzysztofik z Wydziału Zamiejscowego Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Mikołaj Paradysz z Kolegium MISH
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Jakość kształcenia
Obecnie dziewięć kierunków studiów posia-

da certyfikat jakości kształcenia przyznawany przez 

Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, wszystkie na 

najdłuższy, pięcioletni okres. Są to: teologia, filologia 

polska, psychologia, socjologia, ochrona środowiska, 

historia, filologia klasyczna, filozofia i muzykologia.

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytyw-

nie oceniła dotychczas 17 kierunków studiów: ad-

ministracja (studia I, II stopnia oraz jednolite magi-

sterskie), architektura krajobrazu (studia I stopnia), 

ekonomia (I i II stopnia), filologia polska (studia I i II 

stopnia oraz studia jednolite magisterskie), filolo-

gia w zakresie: filologia angielska (studia I, II stopnia 

oraz jednolite magisterskie), filologia germańska, fi-

lologia klasyczna, filologia romańska, filologia sło-

wiańska (studia I stopnia i jednolite magisterskie); 

filozofia (studia I stopnia i jednolite magisterskie), 

historia (studia I stopnia i jednolite magisterskie), 

historia sztuki (studia I stopnia i jednolite magister-

skie), informatyka (studia I stopnia), matematyka 

(studia jednolite magisterskie), muzykologia (studia 

jednolite magisterskie), nauki o rodzinie (studia I i II 

stopnia), ochrona środowiska (studia I stopnia i jed-

nolite magisterskie), pedagogika (studia I i II stopnia 

oraz jednolite magisterskie), prawo kanoniczne (stu-

dia jednolite magisterskie), psychologia (studia jed-

nolite magisterskie), teologia (studia jednolite magi-

sterskie) i zarządzanie.

Działania w kierunku zapewnienia jak najwyż-

szej jakości kształcenia obejmują przede wszystkim: 

coroczną weryfikację poprawności formalnej i funk-

cjonalnej programów kształcenia, poszerzanie ofer-

ty zajęć fakultatywnych i aktualizowanie oferty mo-

dułów specjalizacyjnych lub specjalnościowych; sys-

tematyczną ocenę kadry naukowo-dydaktycznej, cy-

kliczną ewaluację zajęć, system informowania na 

temat stanu i zmian w procesie kształcenia. W pro-

cedurach zapewniających jakość kształcenia uczest-

niczą – odpowiednio do założonych celów – przed-

stawiciele nauczycieli akademickich, pracowników 

administracji i studentów. W grudniu 2009 roku po-

wołany został Pełnomocnik Rektora KUL ds. jakości 

kształcenia i organizacji nauki, został nim o. prof. 

Andrzej Derdziuk.

Pomoc socjalna dla 
studentów

Pomoc socjalna dla studentów pochodzi z budże-

tu państwa, budżetu KUL oraz od osób prywatnych 

i instytucji. 

Ze stypendium socjalnego korzystało 4390 stu-

dentów oraz 80 doktorantów. Jego wysokość wyno-

siła od 120 do 260 zł dla studentów, a dla doktoran-

tów od 190 do 460 zł. Na stypendia socjalne wydano 

w roku sprawozdawczym 8 210 433 zł. Stypendium 

na wyżywienie, w kwocie 120 zł, pobierało 4389 

studentów, a w kwocie 190 zł 80 doktorantów. 

Stypendium mieszkaniowe, w wysokości 120 zł po-

bierało 2827 studentów, w kwocie 170 zł (z tytułu za-

mieszkania z niepracującym małżonkiem lub dziec-

kiem w domu studenckim lub w innym obiekcie) 33 

studentów, natomiast w kwocie 190 zł (z tytułu za-

mieszkania w domu studenckim lub na stancji) 32 

doktorantów i w kwocie 240 zł (z tytułu zamiesz-

kania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

w domu studenckim lub w innym obiekcie) 4 dok-

torantów. Suma środków wydatkowanych na te dwa 

rodzaje stypendiów wyniosła 7 901 250 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-

nych w wysokości 160, 260 i 310 zł pobierało 474 stu-

dentów i w wysokości 190, 280 i 370 zł 14 doktoran-

tów. Ogółem na stypendia dla osób niepełnospraw-

nych wydano 1 061 400 zł.

Stypendium za wyniki w nauce otrzymywało 

15% studentów, którzy osiągnęli najwyższą śred-

nią ocen (inną dla każdego roku i kierunku studiów) 

oraz doktoranci, którzy uzyskali liczbę punków, nie 

niższą niż średnia arytmetyczna wszystkich punk-

tów przyznawanych w postępowaniu kwalifikacyj-

nym, którą wyznaczono oddzielnie dla doktorantów 

I roku studiów i doktorantów kolejnych lat studiów. 

Stypendium to wynosiło 230, 270 i 310 zł miesięcz-

nie dla studentów oraz 300, 500 i 700 zł miesięcznie 

dla doktorantów. Przy tym pobierało je 2019 studen-

tów oraz 47 doktorantów.

Stypendium za wyniki w sporcie otrzymywa-

li studenci, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie krajowym lub mię-

dzynarodowym. Stypendium to wynosiło od 300 do 

750 zł miesięcznie i pobierało je 39 studentów.

Ogółem na stypendia za wyniki w nauce i w spo-

rcie wydatkowano 5 063 700 zł. 

W roku sprawozdawczym prorektor ds. dydaktyki 

i wychowania zawarł umowy zlecenia z 135 studen-

tami wykonującymi prace w różnych agendach KUL. 

Wysokość wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 

350 zł za 18 lub 175 zł za 9 godzin pracy tygodnio-

wo. Na wynagrodzenia dla studentów przeznaczono 

ogółem 290 637 zł. Ponadto wypłacono z Własnego 

Funduszu Stypendialnego stypendia dla 39 osób na 

łączną kwotę 5760 zł.

W roku sprawozdawczym przyznano też 289 za-

pomóg na kwotę 129 650 zł. W związku z klęską po-

wodzi Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna 

rozpatrzyła 34 wnioski poszkodowanych studentów.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymywało 17 

osób, za wybitne osiągnięcia w sporcie – 1 osoba. 

Wysokość stypendium wynosiła 1300 zł miesięcznie 

(łączna wydana kwota – 234 000 zł).

Stypendia fundowane przyznano 44 osobom. 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 

120 376 zł. Fundacja Naukowa Rektora KUL przy-

znała stypendia 6 uczestnikom studiów doktoranc-

kich. Stypendia studenta-stażysty otrzymywało 4 

studentów.

Ogółem na pomoc materialną dla studentów wy-

dano na KUL z budżetu państwa 22 600 433 zł. 

Studium Przysposobienia 
Obronnego

Pełnomocnikiem Rektora ds. przysposobienia 

obronnego był dr hab. Krzysztof Narecki, zaś konsul-

tantem wojskowym mjr mgr Zbigniew Jakubczak. Do 

odbycia przeszkolenia wojskowego zgłosiło się 193 

studentów i studentek drugiego roku wszystkich kie-

runków studiów. Do egzaminu przystąpiło 156 osób. 

Wszyscy, którzy otrzymali pozytywną ocenę z egza-

minu, zostali zakwalifikowani do II etapu programu, 

czyli przeszkolenia wojskowego.

Aktywność studentów
Na Uniwersytecie działały 52 koła nauko-

we i 23 organizacje studenckie. Wśród nowo-

powstałych kół naukowych są: Studenckie Koło 

Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących 

„Surdus Loquens”, Koło Naukowe Italianistów, Koło 

Naukowe Studentów Dziennikarstwa, Koło Naukowe 

Studentów Europeistyki, Koło Naukowe Historyków 

Wojskowości KUL.

Co roku organizowany jest Tydzień Kultury 

Studenckiej „KULturalia”, jako wspólna inicjatywa 

wszystkich działających na Uczelni kół i organizacji 

studenckich. W roku sprawozdawczym po raz pierw-

szy na naszej Uczelni został nakręcony LibDup, po-

myślany jako projekt zachęcający młodzież liceal-

ną do podjęcia studiów na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II.

Podstawową osią działalności kół nauko-

wych jest organizacja warsztatów, szkoleń, wykła-

dów, konkursów i konferencji naukowych w zakre-

sie dziedziny, którą reprezentują. Najdłuższą trady-

cję mają tzw. tygodnie – XLX Tydzień Filozoficzny, 

XXXX Tydzień Eklezjologiczny, XVI Tydzień Prawników 

czy XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna 

„Aktualia”. W minionym roku akademickim z inicja-

tywy Parlamentu studentów KUL, zorganizowana 

została Ogólnopolska konferencja naukowa „Marka 

Student”, wspierana przez Parlament Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja ta zorgani-

zowana została we współpracy z Uniwersytetem 

Przyrodniczym oraz Politechniką Lubelską, a przed-

miotem jej był problem niewystarczającej promocji 

uniwersytetów lubelskich.

Studenci angażują się też w prace o charakte-

rze społecznym, co stanowi sprawdzian umiejęt-

ności praktycznych, np. studenci prawa prowadzą 

Uniwersytecką Poradnię Prawną i Klinikę Prawa, stu-

denci psychologii we współpracy ze specjalistyczny-

mi ośrodkami prowadzą warsztaty psychologiczne, 

studenci ochrony środowiska – szkolenia z zakresu 

racjonalnej gospodarki odpadami oraz organizują 

wyjazdy do parków narodowych, studenci pedagogi-

ki pracują z wychowankami lubelskich domów dziec-

ka, studenci architektury krajobrazu organizują wy-

stawy, uczą projektowania ogrodów i fotografowa-

nia, muzykologowie organizują koncerty i zapewnia-

ją oprawę muzyczną uroczystości uniwersyteckich.

Bardzo ważny aspekt działalności studenc-

kiej stanowi udział w przygotowaniach do „Dnia 

Otwartych Drzwi”, odbywającego się co roku w na-

szym Uniwersytecie i zaplanowanego jako spotkanie 

informacyjne dla kandydatów na studia. 

Jedną z najważniejszych inicjatyw podjętych 

w minionym roku akademickim, która zrzeszyła 

wszystkie organizacje studenckie, była pomoc stu-

dentom dotkniętym przez powódź. Zorganizowana 

została zbiórka pieniędzy, żywności, książek oraz in-

nych artykułów niezbędnych poszkodowanym.
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AZS
W roku akademickim 2009/2010 studenci 

z Klubu Uczelnianego AZS KUL zdobyli łącznie 99 me-

dali (w tym 31 złotych, 32 srebrne i 36 brązowych). 

W Akademickich Mistrzostwach Polski w Pływaniu 

zdobyli aż 7 medali indywidualnych (1 złoty, 3 srebr-

ne, 3 brązowe). W VI Ogólnopolskich Zawodach 

Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół 

Wyższych wystartowali po raz drugi, zdobywając aż 

21 medali, w tym 13 złotych. Sekcja trójboju siłowe-

go mężczyzn na Akademickich Mistrzostwach Polski 

w Łodzi w trójboju siłowym zdobyła łącznie 10 me-

dali. W Katowicach w Akademickich Mistrzostwach 

Polski w maratonie – SILESIA MARATHON studen-

ci KUL zdobyli dwa medale, srebrny i brązowy, a na 

Mistrzostwach Polski Juniorów w chodzie sporto-

wym na dystansie 20 km II miejsce i srebrny medal.

W Akademickich Mistrzostwach Polski w jeź-

dziectwie, startujący tam studenci zdobyli 3 meda-

le. Sukces ten cieszy jeszcze bardziej z uwagi na fakt, 

że nasza Uczelnia nie prowadzi sekcji jeździectwa, 

tym samym nie ma godzin przewidzianych na trenin-

gi, a studenci trenują indywidualnie. Studenci brali 

udział także w wielu imprezach sportowych ogólno-

polskich i wojewódzkich. W XVIII Międzynarodowym 

Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec ‘80”w biegu stu-

dentów trzy pierwsze miejsca zajęli studenci nasze-

go uniwersytetu. 

W rozegranych w Köping w Szwecji Mistrzostwach 

Europy w Trójboju Siłowym Daniel Grabowski, stu-

dent pedagogiki zajął I miejsce i zdobył złoty medal 

w kat. wag. +125 kg.

Chór KUL
W roku akademickim 2009/2010 Chór pod dyr. 

dr. hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL, wystąpił 28 ra-

zy, w tym podczas 3 koncertów za granicą (Węgry, 

Bułgaria, Turcja). Do najważniejszych występów za-

liczyć należy:

Oprawa muzyczna uroczystości wręczenia ty-

tułu doktora honoris causa KUL kard. Paulowi 

Cordesowi, Przewodniczącemu Papieskiej Rady 

„Cor Unum”, Prezydentowi Republiki Łotewskiej 

Valdisovi Zatlersow, Prezydentowi Estonii Toomasowi 

Hendrikowi Ilvesowi, Jego Świątobliwości 

Bartłomiejowi I, Patriarsze Ekumenicznemu.

Nagranie muzyki do filmu „Od Unii do Unii” dla 

Studia Filmowego Kalejdoskop.

Koncert kolęd w Puławskim Ośrodku Kultury 

„Dom Chemika” w Puławach, w ramach koncertu 

laureatów XV Festiwalu Kolęd.

Koncert chopinowski na KUL w 200 rocznicę uro-

dzin F. Chopina; współorganizatorem koncertu był 

Chór KUL.

Koncert muzyki wielkopostnej w Bazylice Ojców 

Dominikanów w Lublinie w ramach cyklu koncertów 

„Wielkopostne śpiewanie”.

Uroczysty koncert żałobny w Filharmonii 

Lubelskiej w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej „W hoł-

dzie ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem”.

Oprawa muzyczna Mszy św. w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, 

z okazji pielgrzymki społeczności akademickiej KUL 

do sanktuarium.

Zespół pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpił 

z koncertami za granicą: 1 września 2010 r. w Kościele 

św. Gellerta w Budapeszcie (Węgry); 3 września 2010 

r. w Kościele św. Józefa w Sofii (Bułgaria).

Chór wystąpił w sali koncertowej konserwa-

torium Uniwersytetu Trackiego w Edirne (Turcja). 

W koncercie z Chórem zagrała Orkiestra Uniwersytetu 

w Edirne.

W roku 2010 album Musica Sacromontana 

otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii 

Muzyka Poważna – Album Roku Muzyka Chóralna 

i Oratoryjna. W albumie znalazło się nagranie Missa 

in B Maksymiliana Koperskiego w wykonaniu Chóru 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Akademickie KUL starało się po-

dejmować różne inicjatywy włączające całą wspól-

notę w Rok Kapłański przeżywany w Kościele po-

wszechnym oraz Rok Duszpasterski Kościoła w Polsce 

pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłości”. W Roku 

Kapłańskim obok modlitw za powołanych do służby 

w Kościele, nawiedzenia relikwii św. Jana Vianneya, 

zaproszono do prowadzenia tradycyjnych rekolekcji 

adwentowych i wielkopostnych diakona stałego, pre-

zbitera i biskupa. Rok duszpasterski Kościoła w Polsce 

był również inspiracją do przygotowania Święta 

Wolontariatu – inicjatywy promującej zaangażowa-

nie w wolontariat w środowisku akademickim. 

Praca duszpasterska w Duszpasterstwie 

Akademickim KUL jest od początku prowadzona 

przez ojców jezuitów, cechuje się różnorodną for-

mą i skupia się zwłaszcza na codziennej posłudze 

Mszy świętej, posłudze w konfesjonale, organizowa-

niu rekolekcji, prowadzeniu różnych form katechezy 

(przedmałżeńska, dla katechumenów, ignacjańskie). 

Katechezy przedmałżeńskie w minionym roku aka-

demickim zgromadziły około 200 osób. 

We Wspólnocie Kościoła Akademickiego prze-

żywano kolejny Dzień Papieski; Dzień Życia 

Konsekrowanego, Tydzień Misyjny, Tydzień Modlitw 

o Jedność Chrześcijan, IX Dzień Islamu, Święto 

Małżeństw, Dzień Modlitw za Kapłanów, Wieczernik 

Kościoła Akademickiego. Zorganizowano akcje przed-

świąteczną „Nie lękaj się wrócić do domu” oraz pod-

jęto inicjatywę „Szlachetna paczka”, która jest for-

mą pomocy przed świętami Bożego Narodzenia dla 

najuboższych rodzin. Łącznie dzięki akcji na terenie 

Lublina zorganizowano 400 świątecznych paczek. 

Ponadto przeprowadzono kiermasze i okolicznościo-

we zbiórki.

Dużą aktywnością wykazują się liczne wspól-

noty i grupy modlitewne, wśród nich m.in. grupa 

lektorów, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, Ruch 

Światło-Życie, Frassatianum, Odnowa w Duchu 

Świętym. Dodatkową aktywnością prowadzoną przez 

Duszpasterstwo Akademickie jest poradnictwo, ukie-

runkowane na pomoc duszpasterską, psychologiczną 

i kierownictwo duchowe. W ciągu minionego roku 

z pomocy poradnictwa skorzystało około 300 osób.

Ponadto Duszpasterstwo Akademickiej organi-

zuje pielgrzymki, wspólne obozy i wyjazdy, rekolek-

cje i dni skupienia. Promuje różne inicjatywy o cha-

rakterze kulturalnym, współorganizując Kulturalia, 

koncerty w kościele akademickim, zabawy taneczne. 

Biuro Karier
W Biurze Zawodowej Promocji Studentów 

i Absolwentów KUL w roku akademickim 2009/2010 

zarejestrowanych było 4982 osób. Pracownicy Biura 

przeprowadzili 345 indywidualnych rozmów dorad-

czych i 5 psychologicznych diagnoz, określających 

predyspozycje zawodowe. 481 osób zostało prze-

szkolonych w ramach warsztatów przeprowadzo-

nych przez biuro, a 112 wzięło udział w spotkaniach 

ze specjalistami pod nazwą ,,kawiarenki zawodo-

we”. Do biura wpłynęło 1031 ofert pracy stałej, 515 

ofert pracy dorywczej oraz 116 ofert pracy za gra-

nicą w ramach współpracy z Europejskimi Służbami 

Zatrudnienia EURES. 

W minionym roku akademickim pracownicy 

Biura realizowali projekt „Zostań swoim szefem”, fi-

nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

którego celem było przeszkolenie studentów i absol-

wentów w zakresie zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. Całkowita wartość projek-

tu wynosiła 302 140 zł.

Biuro zorganizowało „Studenckie Targi Pracy 

i Praktyk”, w których wzięły udział 33 firmy i insty-

tucje, a odwiedziło je ok. 1500 osób. Organizowano 

spotkania ze studentami i warsztaty tematyczne 

przygotowujące do efektywnego poruszania się po 

rynku pracy, m.in. w zakresie aktywnych metod po-

szukiwania pracy, asertywności, metody Assessment 

Center, rozmowy kwalifikacyjnej, roli lidera w zespo-

le, zarządzania czasem, negocjacji, komunikacji, bu-

dowania zespołu. Udoskonalono poradnik interneto-

wy pomocny w poszukiwaniu pracy, uzupełniono ad-

resy internetowe instytucji zajmujących się pomocą 

osobom poszukującym pracy. W ramach akcji „Praca 

dla Studenta” polegającej na pozyskiwaniu ofert pra-

cy dorywczej i przekazywaniu ich studentom do Biura 

wpłynęło 515 ofert pracy. Zainteresowaniem cieszy-

ły się również zorganizowane prze Biuro Kawiarenki 

Zawodowe – cykl spotkań z przedstawicielami róż-

nych zawodów i specjalności.

W roku akademickim 2009/2010 pracowni-

cy Biura brali udział w sympozjach, konferencjach 

i szkoleniach, m.in. konferencja pt. ,,Współpraca 

Akademickich Biur Karier drogą rozwoju” – zagad-

nienia poruszane podczas konferencji dotyczyły ba-

dania losów zawodowych absolwentów, współpra-

cy uczelni z pracodawcami i badania rynku pracy; se-

minarium pt. ,,Elementy procesu bolońskiego w do-

radztwie zawodowym dla studentów i absolwentów 

uczelni wyższych”, spotkanie panelowe w ramach 

projektu systemowego ,,Panele ekspertów” reali-

zowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, tematem spotkania była ,,Ocena sytuacji 

w szkolnictwie wyższym w Polsce w zakresie obo-

wiązujących programów kształcenia w stosun-

ku do potrzeb rynku pracy, w tym szczególnie pro-

gramów PWSZ”. Biuro przygotowuje się do prowa-

dzenia wybranych warsztatów metodą e-learningu. 

Biuro wzięło czynny udział w IV Lubelskim Festiwalu 

Nauki. Z Biurem współpracowało w ramach wolon-

tariatu 12 osób.
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Studia podyplomowe
W roku akademickim 2009/2010 uruchomiono 

nowe studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia w zakresie audytu wewnętrz-

nego w sektorze finansów publicznych;

Podyplomowe Studia w zakresie psychologicznych 

umiejętności wychowawczych;

Podyplomowe studia w zakresie terapii pedago-

gicznej (WZNoS w Stalowej Woli);

Podyplomowe studia w zakresie edukacji wcze-

snoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym 

(WZNoS w Stalowej Woli);

Podyplomowe studia w zakresie zarządzania ka-

pitałem ludzkim i społecznym (WZNoS w Stalowej 

Woli);

Podyplomowe studia w zakresie kryminologii 

z elementami profilaktyki przestępczości (WZNoS 

w Stalowej Woli);

Podyplomowe studia w zakresie menedżera szko-

leń i trenera biznesu (WZNoS w Stalowej Woli);

Podyplomowe studia w zakresie wiedzy o kulturze 

(WF);

Podyplomowe studia w zakresie nauczania przed-

miotu: historia i społeczeństwo;

Studia podyplomowe w zakresie umiejętności 

menedżerskich w kierowaniu parafią i instytucją 

kościelną (WT)

Studia podyplomowe w zakresie ewaluacji dzia-

łalności szkoły i placówki wychowania przedszkol-

nego (WNS);

Studia podyplomowe w zakresie promocji regio-

nalnej (WNH);

Studia podyplomowe w zakresie interwencji kry-

zysowej (WNS);

Studia podyplomowe w zakresie organizacji i za-

rządzania w placówkach oświatowych (WNS);

Studia podyplomowe w zakresie administracji – 

rejestracja stanu cywilnego (WPPKiA);

Studia podyplomowe w zakresie administracji pu-

blicznej (WZNoS w Stalowej Woli);

Studia podyplomowe w zakresie studiów wschod-

nich (WNH);

Studia podyplomowe w zakresie mediacji i nego-

cjacji prawniczych (WPPKiA);

Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy 

(WPPKiA);

Studia podyplomowe w zakresie coachingu 

(WNS);

Studia podyplomowe w zakresie prowadzenia tre-

ningów grupowych (WNS);

Studia podyplomowe w zakresie przyrodoznaw-

stwa (WF);

W minionym roku akademickim zrealizowano 

kilka nowych przedsięwzięć w zakresie szkoleń:

Faktultatywny kurs uzupełniający z zakresu me-

tody Multiple-Index II stopnia (28 osób);

Centrum Prawa Amerykańskiego (125 osób).

Ponadto w roku akademickim 2009/2010 KUL 

podpisał następujące umowy i porozumienia na re-

alizację studiów podyplomowych:

umowa z Narodowym Bankiem Polskim na finan-

sowanie Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczość 

dla Nauczycieli (45 osób);

umowa z Samorządowym Centrum Edukacji 

w Tarnowie na prowadzenie studiów podyplomo-

wych (łącznie 2 studia podyplomowe, 60 osób);

porozumienie z Regionalnym Centrum Szkolenia 

Administracji w Poznaniu na realizację zajęć dydak-

tycznych na studiach podyplomowych (44 osoby);

porozumienie z Gospodarstwem Pomocniczym 

BESKID Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Wiśle 

na realizację zajęć dydaktycznych na studiach pody-

plomowych (31 osób).

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyp lo mo-

wych i Doskonalenia Zawodowego w minionym ro-

ku akademickim prowadziło obsługę administracyj-

ną około 1800 słuchaczy studiów podyplomowych 

i kursów. Na rok akademicki 2010/2011 Centrum 

przygotowało ofertę 48 (w tym 16 nowych) studiów 

podyplomowych.

Pracownicy Uniwersytetu
W roku akademickim 2009/2010 na KUL było za-

trudnionych 1272 nauczycieli akademickich, w tym:

a)  1195 naukowo-dydaktycznych 

i dydaktycznych:

 108 nauczycieli z tytułem naukowym profesora, 

z czego 83 zatrudnionych na stanowisku profe-

sora zwyczajnego, a 25 na stanowisku profeso-

ra nadzwyczajnego;

 244 nauczycieli ze stopniem naukowym dokto-

ra habilitowanego, z czego 197 zatrudnionych na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego, a 47 na 

stanowisku adiunkta;

610 nauczycieli posiadających stopień naukowy 

doktora, z czego 483 zatrudnionych na stanowisku 

adiunkta, 5 na stanowisku profesora nadzwyczajne-

go, 80 na stanowisku asystenta, a 42 na stanowisku 

starszego wykładowcy;

233 nauczycieli posiadających tytuł zawodo-

wy magistra, zatrudnionych na stanowiskach asy-

stenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, lekto-

ra i instruktora;

b) 70 naukowych;

c) 6 dyplomowanych bibliotekarzy;

1 adiunkt biblioteczny.

W roku akademickim 2009/2010 tytuł 

naukowy profesora otrzymali:
prof. Krystyna Chałas

s. prof. Barbara Chyrowicz

ks. prof. Andrzej Gretkowski

prof. Zbigniew Niebelski

prof. Marek Pawlak

ks. prof. Edward Walewander

prof. Stanisław Wrzosek

prof. Sławomir Żurek

Na KUL zatrudnionych było 1119 pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, w tym:

157 pracowników bibliotecznych oraz dokumen-

tacji i informacji naukowej;

384 pracowników administracji;

72 pracowników technicznych;

19 pracowników redakcyjnych;

487 pracowników obsługi i robotników.

Łącznie w roku akademickim 2009/2010 zatrud-

nionych było 2391 osób.

Ponadto 477 osoby prowadziły zajęcia dydak-

tyczne na podstawie umowy o dzieło.

Na urlopach wychowawczych przebywało 26 

osób, na bezpłatnych 24.

Na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do 

pracy przeszło w roku sprawozdawczym 15 osób, 

w tym 10 nauczycieli akademickich.

Spośród pracowników zmarły 3 osoby, emerytów 

i rencistów KUL – 10 osób:

Pracownicy Emeryci i renciści

ks. dr hab. Józef Turek

ks. prof. dr hab. Edward 

Zieliński

dr hab. Wojciech Szapiel

Katarzyna Czuma

Wiesława Kłosińska

Władysław Królikowski

Stanisław Litak

Maria Matyjasek

Zenon Maziarczyk

Ludwik Nowak

Janusz Oryszczuk

Kazimierz Salerek

Stanisława Serafin

Pomoc socjalna dla 
pracowników

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zapomogi pieniężne otrzymało 102 pracowników 

na łączną kwotę 83 400 zł, 56 emerytów i renci-

stów (34 000 zł) oraz współmałżonek rencistki KUL 

– 1 000 zł. Łącznie na bezzwrotną pomoc wydatko-

wano 118 400 zł.

Z pożyczek na cele mieszkaniowe skorzystało 62 

pracowników. Kwota rozdysponowana na cele miesz-

kaniowe wyniosła 967 000 zł.

Dofinansowano karnety na basen 58 pracowni-

kom w kwocie 8 120,28 zł.

W grudniu 2009 r. pracownicy otrzymali pomoc 

świąteczną w wysokości 650, 580, 480 lub 430 zł 

brutto, w zależności od wysokości wynagrodzenia. 

W sumie na ten cel wydatkowano 1 137 580 zł.

W styczniu zorganizowano zabawę choinko-

wą dla 969 dzieci pracowników KUL, w wieku 1-15 

lat. Na paczki i zabawę przeznaczono 63 486,89 zł. 

W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe dla eme-

rytowanych pracowników Uczelni, którego koszt wy-

niósł 4000 zł.

Z okazji Święta Patronalnego zorganizowano pik-

nik dla pracowników KUL i ich rodzin. Swój udział 

zgłosiło 514 osób dorosłych i 444 dzieci. Koszt pikni-

ku wyniósł 12 351,82 zł. Firma DALIMEX podarowała 

artykuły o wartości 440,20 zł.

Z końcem czerwca 2010 r. z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych rozpoczęto wypła-

tę dofinansowania do wypoczynku dla pracowni-

ków i ich dzieci w wysokości 1 700, 1 600, 1 400 lub 

1 200 zł brutto, w zależności od wysokości dochodu 

za rok 2009 oraz po 300 zł brutto na każde upraw-

nione dziecko. Do 10 września na ten cel wydano 

3 220 864,50 zł.

W lipcu rozpoczęto wypłatę dofinansowania wa-

kacyjnego dla emerytów i rencistów KUL. Na ten cel 

wydano 356 070 zł.

Działalność naukowo-
badawcza

Na rok 2010 zgłoszono do dofinansowania 

w ramach dotacji na działalność statutową i bada-

nia własne 593 tematy badawcze. Ogólna kwota 
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dofinansowania przyznana decyzją Ministra Nauki na 

działalność statutową wyniosła 2 894 284 zł. Dotacja 

na działalność statutową umożliwia finansowanie 

zadań badawczych ale także opłatę za dostęp do 

Internetu na uczelni (10% dotacji), import czasopism 

zagranicznych realizowany przez Bibliotekę Główną 

KUL (30% dotacji) oraz partycypację w kosztach 

utrzymania infrastruktury naukowo-badawczej KUL 

(na ten cel przeznacza się 30% dotacji). Kategorię 1 

(najwyższą) posiadają 4 wydziały (Teologii, Filozofii, 

Nauk Humanistycznych i Nauk Społecznych).

W roku 2010 zgłoszono 795 zadań badawczych 

w ramach dotacji na badania własne dotyczące fi-

nansowania lub dofinansowania badań naukowych 

lub prac rozwojowych służących rozwojowi kadry na-

ukowej. W roku 2010 kwota dofinansowania z tego 

tytułu wynosiła 1 082 000 zł. Część środków na bada-

nia własne przeznaczono na finansowanie tzw. gran-

tów wewnętrznych Prorektora ds. Nauki i Współpracy 

z Zagranicą. W roku 2010 przeznaczono na ten cel 

kwotę 188 000 zł. Rozstrzygnięto 2 edycje konkur-

sów, gdzie senacka komisja ds. nauki dofinansowa-

ła 81 projektów. 

Na dzień 31 sierpnia 2010 r. Dział Obsługi Badań 

i Projektów Naukowych nadzorował 51 projektów 

badawczych: 28 własnych (w tym 6 habilitacyjnych) 

i 23 promotorskie na łączną kwotę 1 319 385,40 

zł. W 39. konkursie Uczelnia otrzymała 15 projek-

tów (umowy są w trakcie podpisywania), nato-

miast w ostatnim, 40. konkursie Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na projekty badawcze, złożo-

no 50 wniosków. Rozstrzygnięcie tego konkursu na-

stąpi w styczniu 2011 r.

Na rok 2010 złożonych zostało 10 wniosków 

o dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-ba-

dawczej, w ramach tzw. dotacji celowych, na łączną 

kwotę 5 063 203 zł.

Liczba tematów badawczych podjętych przez po-

szczególne wydziały:

Wydział
działalność 
statutowa

badania
własne

Teologii 117 121

Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji 45 92

Filozofii 46 78

Nauk Humanistycznych 140 81

Nauk Społecznych 166 220

Matematyczno-Przyrodniczy 61 121

Zamiejscowy Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych 9 26

Zamiejscowy Nauk 

o Społeczeństwie 9 29

Zamiejscowy Prawa i Nauk 

o Gospodarce 0 27

Rocznie Uniwersytet wzbogaca się o aparaturę 

naukowo-badawczą zakupioną ze środków otrzyma-

nych z budżetu państwa na naukę na kwotę oko-

ło 150 000 zł.

W ramach wydatków na poszczególne zadania 

badawcze pracownicy naukowo-dydaktyczni nasze-

go Uniwersytetu zakupią książki na kwotę około 100 

000 zł, które zwiększą księgozbiór bibliotek zakłado-

wych naszego uniwersytetu. Rocznie KUL ze środków 

przeznaczonych na naukę utrzymuje koszty dostę-

pu do Internetu (opłata roczna wynosi około 128 400 

zł). Z dotacji na działalność statutową KUL finansuje 

częściowe koszty importu czasopism zagranicznych. 

Wyda na ten cel w roku 2010 około 480 000 zł. Dzięki 

dotacjom na prowadzenie badań naukowych możli-

we jest szerokie prezentowanie wyników badań na-

ukowych na konferencjach krajowych i zagranicz-

nych oraz wyjazdy i pobyty w ośrodkach naukowych 

w celach badawczych. W 2009 roku koszty podróży 

służbowych w celach naukowych (wyjazdy krajowe 

i zagraniczne) wyniosły ok. 540 000 zł.

Nagrody i odznaczenia
Nagrody i odznaczenia otrzymali:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
prof. dr. hab. Adam Biela

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski
prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Brązowy Krzyż Zasługi
prof. dr. hab. Stanisław Wrzosek

Medal Złoty za Długoletnią Służbę
Janina Bączek

mgr Teresa Bednara 

Kazimiera Chruścicka

mgr Zdzisław Cieszkowski

ks. dr hab. Marian Ciszewski, prof. KUL 

Roman Czyrka

mgr Waldemar Dagilis

Małgorzata Depa

mgr Grażyna Dobrowolska

mgr Edward Ferenc

mgr Maria Figarska

mgr Leon Formela

mgr Grażyna Gorecka

mgr Lucyna Górna

Helena Grabek

mgr Anna Gustaw

Zofia Gutka

Eugeniusz Jakubuszek

mgr Maria Juran

mgr Wiktor Kapłan

Bolesław Korczyński

Stanisław Krępacki

Lucyna Królik

mgr Zbigniew Kufel

Wiesława Kulik

Irena Kuzioła

Jadwiga Kuzioła

Urszula Łukaszczuk

Kamila Martyna

Renata Nowicka

dr Tomasz Ożóg

Marianna Parulska

mgr Ewa Patyk

ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor 

Grażyna Piotrowska

Zofia Polak

Hanna Prokopowicz

Elżbieta Referda

Jan Rzechuła

Stanisława Rzechuła

Barbara Rzucidło

Zygmunt Sawa

mgr Anna Skiba

mgr inż. Stanisław Smutek

mgr Elżbieta Struś

Bogdan Stuleblak

Jadwiga Surdacka

mgr Józef Szot

dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL

Jan Świątek

Jerzy Turek

Elżbieta Wagner-Szajnóg

mgr Danuta Walczewska-Belniak

mgr Grażyna Wilczyńska

dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL

Kazimierz Wojtasik

JoannaWójcik

Teresa Wysocka

Ryszard Zarajczyk

dr hab. Józef Zon, prof. KUL

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
ks. prof. dr hab. Stanisław Bielecki

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

Genowefa Kaczuga

dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL

mgr Krzysztof Pić

dr hab. Ewa Rzechowska

mgr inż. Halina Straka

ks. prof dr. hab. Jan Walkusz

Jadwiga Wankiewicz

mgr Elżbieta Wielkosielec

s. dr hab. Halina Wrońska

mgr Barbara Zezula

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
mgr Beata Filus

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

dr Anna Haładyj

dr Tomasz Sieniow

ks. dr Leon Smyczek

ks. dr hab. Mariusz Szram, prof. KUL 

dr Wioleta Szymczak

dr Dariusz Wadowski

dr Ewa Wronikowska

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
dr Agata Błachnio

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

dr Aleksandra Gała

ks. prof. dr hab. Władysław Głowa

ks. dr hab. Andrzej Gretkowski, prof. KUL

dr Justyna Iskra

ks. dr Marek Jarosz

dr Kazimierz Krajewski

dr Stanisław Majdański

ks. dr hab. Jan Mazur, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

dr Teresa Zbyrad
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Współpraca z zagranicą

Umowy 
W roku akademickim 2009/2010 podpisano 

umowy z 9 Uczelniami: z Białoruskim Państwowym 

Uniwersytetem Ekonomicznym (Białoruś), Wydziałem 

Filozofii Akademii Nauk Czeskiej Republiki i Centrum 

Studiów Średniowiecznych Akademii Nauk Czeskiej 

Republiki i Uniwersytetu Karola w Pradze (Republika 

Czeska), Uniwersytetem „1 Decembrie 1918” w Alba 

Iulia (Rumunia), University of Presov (Słowacja), 

Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym 

im. Jurija Fedkowycza (Ukraina), Kijowskim 

Uniwersytetem Prawa Narodowej Akademii Nauk 

(Ukraina), Białoruskim Państwowym Uniwersytetem 

Kultury i Sztuki w Mińsku (Białoruś), Państwowym 

Uniwersytetem Technicznym w Chersoniu (Ukraina), 

Spolčnost Husova muzea w Pradze (Republika 

Czeska). Obecnie KUL współpracuje ze 133 szkołami 

wyższymi za granicą, w tym z 59 poprzez realizowa-

nie umów bilateralnych. 

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynowało 

wymianę pracowników i studentów w ramach ist-

niejących umów bilateralnych. W roku akademic-

kim 2009/2010 przyjechało na KUL 2 pracowników 

z Francji, 1 z Belgii i 39 z Ukrainy oraz 1 student i 1 

doktorant z Francji. Wyjazdy pracowników (21 osób) 

trwały od 4 tygodni do 6 miesięcy. Studenci i dok-

toranci (18 osób) wyjeżdżali na okres od 1 tygodnia 

do 1 roku.

Na KUL zatrudniano w poprzednim roku aka-

demickim 49 obcokrajowców, m.in. z Armenii (1), 

Belgii (3), Białorusi (4), Bułgarii (1), Chin (1), Francji 

(2 ), Hiszpanii (1), Holandii (1), Irlandii (2), Litwy (2), 

Niemiec (3), Słowacji (5), Szwajcarii (1), Ukrainy (19), 

USA (1), Wielkiej Brytanii (1), Włoch (1). Na Uczelni 

przebywało 3 stażystów z Białorusi i Rosji, od 10 mie-

sięcy do roku akademickiego na teologii, psychologii 

i prawie kanonicznym.

Socrates Erasmus
KUL realizuje 89 umów z uniwersytetami eu-

ropejskimi. Na studia i praktyki wyjechało 151 stu-

dentów. Na krótkoterminowe pobyty naukowe wy-

jechało 36 nauczycieli akademickich. Na KUL przy-

jechało 33 studentów i 19 naukowców. W minionym 

roku akademickim podpisano umowy z: Univerzita 

Pavla Jozefa Safarika v Kosicach (nowy kierunek stu-

diów, Słowacja), Universidad de Sevilla (nowy kie-

runek studiów, Hiszpania), Comenius University 

in Bratislava (nowy kierunek studiów, Słowacja), 

Cyprus University of Technology (Cypr), Universidad 

de Navarra (nowy kierunek studiów, Hiszpania), 

Universite Catholique de Lyon (Francja), Universidad 

de Zaragoza (Hiszpania), Central European University 

(Węgry), Vilniaus Universitetas (Litwa), Université 

Catholique de Lille (nowy kierunek studiów, Francja), 

L’Institut Catholique de „etudes Superieures-Ecole 

Universitaire (ICES) (Francja), The University College 

of Economics and Culture (Łotwa), University ‘1 

Decembrie 1918’ of Alba Iulia (Rumunia), Universidad 

de Murcia (nowy kierunek studiów, Hiszpania).

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla 
studentów zagranicznych

W rocznym kursie języka polskiego wzięły udział 

83 osoby z 14 krajów. Zajęcia odbywały się w syste-

mie semestralnym, w dwóch grupach, na różnych po-

ziomach zaawansowania językowego. Program obej-

mował przede wszystkim lektorat języka polskiego 

w wymiarze ok. 23 godzin tygodniowo. Ponadto zna-

lazły się w nim wykłady z literatury, historii, historii 

sztuki i kultury polskiej. Uzupełnieniem był zróżnico-

wany program kulturalno-turystyczny. Przez cały rok 

odbywał się też kurs języka polskiego dla lektorów 

– obcokrajowców pracujących na naszym uniwer-

sytecie. Ponadto, na zaproszenie Biura Uznawalności 

Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Szkoła 

Języka i Kultury Polskiej bierze czynny udział w opra-

cowywaniu systemu certyfikacji języka angielskiego.

W wakacyjnych kursach organizowanych w ra-

mach Szkoły Letniej uczestniczyło ponad 121 

osób z 20 krajów. Na zlecenie Biura Uznawalności 

Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w kur-

sach uczestniczyło 28 stypendystów rządowych. 

Kursy trwały od 2 do 8 tygodni i podzielone były na 

różne stopnie intensywności. Szkoła oferowała uni-

kalny program pozwalający uczestnikom na dobór 

zajęć zgodnie z ich oczekiwaniami i możliwościa-

mi, a z jej oferty korzystały głównie osoby ze środo-

wisk uniwersyteckich m.in. pracownicy z najbardziej 

prestiżowych uczelni jak: Harvard University, Yale 

University, Stanford University, Oxford University, 

Columbia University, North Carolina State University, 

a także biznesmeni, dyplomaci i tłumacze. Zajęcia 

uzupełniane były o bogaty program turystyczny 

i kulturowy, wycieczki, pokazy najbardziej znanych 

polskich filmów, spotkania i koncerty. W okresie wa-

kacyjnym w Szkole odbyło się ponad 1 800 godzin 

lekcji języka polskiego i wykładów w zakresie szeroko 

pojętej kultury polskiej. W tym czasie w Szkole pra-

cowało 24 lektorów, 21 wykładowców, 4 opiekunów 

grup i 3 osoby administrujące jednostką. W dniach 

3-29 stycznia 2010 roku, na zamówienie University of 

St. Thomas, zorganizowany został program poświę-

cony Janowi Pawłowi II dla grupy studentów ame-

rykańskich. W programie tym wzięło udział 20 stu-

dentów oraz dwóch profesorów – opiekunów gru-

py: Kenneth Kemp i Gary Atkinson. Uczestnicy mogli 

zapoznać się z głównymi nurtami badań nad myślą 

i przekazem Jana Pawła II

Biblioteka Uniwersytecka
W roku akademickim 2009/2010 zbiory Biblioteki 

Uniwersyteckiej powiększane były drogą przyjmowa-

nia egzemplarza obowiązkowego, darowizn książko-

wych, wymiany krajowej i zagranicznej, prenume-

raty czasopism zagranicznych i baz danych, zaku-

pu książki zagranicznej oraz uzupełniającego zaku-

pu książki polskiej. Łącznie – w Bibliotece Głównej 

i 24 bibliotekach specjalistycznych – jest zgromadzo-

nych 2 088 108 jednostek bibliotecznych. Biblioteka 

Uniwersytecka aktualnie zapewnia dostęp do 3937 

tytułów bieżących czasopism polskich i 1599 tytu-

łów bieżących czasopism zagranicznych w postaci 

drukowanej. 

Biblioteka Uniwersytecka zapewnia dostęp sie-

ciowy do ponad 17 000 tytułów czasopism w wersji 

elektronicznej (prenumerata czasopism oraz dostęp 

sieciowy do baz danych). Biblioteka Uniwersytecka 

oferuje w sieci uczelnianej KUL dostęp do 32 elektro-

nicznych baz danych, w tym do 21 pełnotekstowych, 

wśród nich m.in.: Acta Sanctorum; BREPOLiS; EBSCO; 

IBUK; ICM; JSTOR; Web of Science; SpringerLink; 

Patrologia Latina Database; System Informacji 

Prawnej LEX. W minionym roku akademickim zaku-

pione zostały 2 nowe bazy SocINDEX with Full Text; 

Project Muse oraz usługa EBSCO A-to-Z. Wszystkie 

te bazy dostępne są w sieci ogólnouczelnianej KUL. 

Ponadto Biblioteka zapewnia dostęp dla Wydziału 

Nauk Społecznych do baz: PsycINFO i PsycARTICLES 

dostępnych w ramach konsorcjum EIFL Direct; 

dla Instytutu Matematyki do bazy MathSciNet. 

Natomiast na CD-ROM dostępne są Patrologia 

Latina i Insegnamenti di Giovanni Paolo II w Czytelni 

Teologicznej oraz Bibliography of the History of Art 

w Czytelni Informacji Naukowej.

Liczba aktywnych kont czytelniczych 

w Wypożyczalni Biblioteki Głównej wynosi aktual-

nie 23 604. Miniony rok był w Bibliotece Głównej ko-

lejnym rokiem wzrostu udostępniania zbiorów po-

przez wypożyczalnię, odnotowano 3% wzrost fre-

kwencji czytelników oraz 6,3% procentowy wzrost 

korzystania ze zbiorów (udostępniono 391 952 jed-

nostek bibliotecznych), w tym tylko 1/3 udostępnia-

nych zbiorów wykorzystywana była na miejscu w bi-

bliotece. W bibliotekach specjalistycznych KUL da-

ło się zauważyć 12% spadek frekwencji czytelników 

oraz 7,3% spadek wykorzystania zbiorów, których 

udostępniono 231 415 jednostek. W całej Bibliotece 

Uniwersyteckiej w minionym roku udostępniono 623 

367 jednostek bibliotecznych. Jednocześnie zauważa 

się ciągle rosnące korzystanie z prenumerowanych 

przez Bibliotekę Uniwersytecką elektronicznych źró-

deł informacji naukowej, które nie wymaga już przy-

chodzenia czytelników, tak do Biblioteki Głównej, jak 

i bibliotek specjalistycznych (7741 użytkowników).

Do dyspozycji czytelników we wszystkich czy-

telniach Biblioteki Uniwersyteckiej było 1100 miejsc 

oraz 100 komputerów.

W Pracowni Introligatorskiej wykonano 3430 

opraw czasopism oraz 1715 nowych okładek dla 

zniszczonych książek. W magazynach wymieniono 

363 egzemplarze książek zniszczonych na nowe lub 

w lepszym stanie technicznym oraz uzupełniono 57 

egzemplarzy książek brakujących (zagubionych lub 

skradzionych). W komorze próżniowo-gazowej pod-

dano dezynfekcji ponad 2500 książek ze zbiorów 

Biblioteki oraz 9500 dokumentów (książki, archiwa-

lia), należących do innych instytucji nauki i kultury, 

za odpłatnością. W Pracowni Konserwacji Zbiorów 

Zabytkowych poddano pełnej konserwacji 7 obiek-

tów zabytkowych od wieku XV do XVIII oraz wykona-

no 95 opraw dla książek XIX-wiecznych. 

W Pracowni Reprograficznej wykonano odpłat-

nie 8028 stron kopii dokumentów w ramach usług 

dla czytelników, 1300 skanów na potrzeby artyku-

łów do stron internetowych Biblioteki. W systema-

tycznej digitalizacji zbiorów wykonano 3800 skanów 

i fotografii obiektów bibliotecznych przeznaczonych 

do umieszczenia w Czytelni Wirtualnej Biblioteki 

Uniwersyteckiej.

Z zasobów dubletowych 473 przekazano do 

zbiorów Biblioteki Głównej KUL, 989 do bibliotek 
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specjalistycznych, 141 woluminów przekazano w for-

mie wymiany krajowej i zagranicznej, a 557 przeka-

zano jako darowiznę innym instytucjom naukowym, 

edukacyjnym i kulturalnym. Ponadto 8685 wolumi-

nów przekazanych zostało do sprzedaży za pośred-

nictwem antykwariatu oraz podczas kiermaszu.

Zintegrowany elektroniczny katalog zbiorów 

własnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, tworzony 

w systemie VTLS-Virtua, liczy obecnie 345 860 peł-

nych opisów bibliograficznych (przybyło 36 107) oraz 

553 524 zarejestrowanych elektronicznie egzempla-

rzy (przybyło 48 681). W tworzeniu katalogu, oprócz 

Biblioteki Głównej, uczestniczy 19 spośród 24 biblio-

tek specjalistycznych KUL.

W okresie wakacyjnym wykonano instalację no-

wej wersji zintegrowanego komputerowego syste-

mu bibliotecznego VTLS-Virtua oraz konieczną mi-

grację bazy danych.

W zakresie prac remontowo-inwestycyjnych 

kontynuowane są prace nad rozbudową i moderni-

zacją Biblioteki Głównej. Wyposażono w regały jezd-

ne ostatnią już kondygnację (parter) nowego maga-

zynu książek.

W czerwcu i lipcu w Pracowni Konserwacji 

Zbiorów Zabytkowych, nieodpłatnie, w formie po-

mocy udzielonej Parafii z Wilkowa, (która bardzo 

ucierpiała w powodzi), wykonano dezynfekcję i osu-

szenie w komorze próżniowo-gazowej oraz wstępnie 

oczyszczono 122 obiekty z kościoła parafialnego (bal-

dachim, chorągwie procesyjne, szaty i paramenty li-

turgiczne, bielizna ołtarzowa).

W roku bieżącym, podobnie jak w roku ubiegłym, 

Biblioteka Główna była otwarta przez całe wakacje. 

Frekwencja czytelników potwierdziła potrzebę przy-

jęcia takiego rozwiązania.

Promocja Uniwersytetu
Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu przygo-

tował oprawę uroczystości nadania doktoratów ho-

noris causa KUL dla: ks. kard. Paula Josefa Cordesa, 

prof. Stefana Stuligrosza, Prezydenta Łotwy Valdisa 

Zatlersa, Prezydenta Estonii Toomasa Hendrika 

Ilvesa, Jego Świątobliwości Bartłomieja I, Patriarchy 

Ekumenicznego.

Dużym zainteresowaniem wśród osób od-

wiedzających Uniwersytet cieszą się wyciecz-

ki po KUL, a w szczególności zwiedzanie Muzeum 

Uniwersyteckiego Historii KUL, które w bieżącym ro-

ku akademickim odwiedziło 3895 osób, w tym 1786 

uczniów. Ponadto w programie wycieczek znajdu-

je się oprowadzenie po kompleksie Uniwersyteckim, 

zapoznanie z historią, misją, aktualną ofertą eduka-

cyjną Uniwersytetu. Młodzież maturalna zapozna-

wana była z ofertą edukacyjną poprzez multimedial-

ne prezentacje. Dla zorganizowanych grup szkolnych 

przygotowywane były lekcje muzealne, przeprowa-

dzono ich 45, a uczestniczyło w nich 1351 uczniów.

Organizowane były również wystawy cza-

sowe: „Historie ocalone” wystawa zorganizowa-

na we współpracy z Ośrodkiem Karta-Pogotowie 

Archiwalne oraz wystawa „Blask Ikon”.

W ramach promocji edukacyjnej Dział Informacji 

i Promocji Uniwersytetu, w celu zaprezentowa-

nia Uczelni maturzystom, odbywał wizyty w szko-

łach, rozesłał do 950 szkół ofertę edukacyjną oraz 

informacje o rekrutacji. Ponadto w minionym roku 

akademickim zorganizowane zostały dwie wizyty 

klas szkolnych na KUL, odbyły się one podczas „Dni 

otwartych Drzwi KUL” oraz „Wiosennych Wykładów 

Otwartych”.

Nadal trwają prace związane z bieżącym prowa-

dzeniem i aktualizowaniem serwisu informacyjnego 

zarówno w wersji polskojęzycznej, jak i angielskoję-

zycznej. Podjęto również działania związane z pod-

niesieniem pozycji strony internetowej KUL w wyszu-

kiwarkach internetowych oraz zamieszczaniem infor-

macji o KUL we wszystkich portalach edukacyjnych 

oraz informacyjnych, aby jak najskuteczniej docierać 

do kandydatów na studia. Nową inicjatywą w minio-

nym roku akademickim było podłączenie serwisu in-

ternetowego Uczelni do statystyk Google Analytics, 

umożliwi to bieżące śledzenie aktywności użytkow-

ników serwisu Uczelni, co pozwoli jeszcze lepiej wy-

chodzić naprzeciw zapotrzebowaniom odbiorców.

Dział Informacji i Promocji uruchomił w marcu 

2010 r. nową formę promocji. Newsletter jest aktyw-

nym sposobem informowania o życiu Uniwersytetu, 

ofercie edukacyjnej w kraju i zagranicą. W okresie 6 

miesięcy pozyskano ponad 700 odbiorców.

Za pośrednictwem sklepu promocyjnego do-

stępna stała się bogata oferta materiałów promocyj-

nych, pamiątek reklamujących KUL oraz materiałów 

konferencyjnych (koszulki, płyty, torby, karty itp.). 

Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu aktywnie 

uczestniczył w organizacji i projektach Lubelskiego 

Festiwalu Nauki. 

Inwestycje
W minionym roku akademickim prowadzono na-

stępujące inwestycje budowlane:

  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, elek-

trycznej wraz z adaptacją pomieszczeń, na potrzeby 

laboratoriów Interdyscyplinarnego Centrum Badań 

Naukowych w Instytucie Ochrony Środowiska przy 

ul. Konstantynów 1;

  kontynuowanie prac związanych z budową budynku 

Biotechnologii;

  wykonanie parkingów przy Centrum Transferu Wie-

dzy KUL;

  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sys-

temu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła dla 

dróg ewakuacyjnych w budynku Collegium Jana 

Pawła II przy Al. Racławickich 14 (prace wynikające 

z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego);

  wykonanie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru 

(SAP) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 

(DSO) w Domu Akademickim KUL przy ul. Konstanty-

nów 1 (prace wynikające z dotacji celowej Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

W zakresie remontów wykonano następujące 

prace:

  remont i przebudowa instalacji sanitarnych w poko-

jach gościnnych KUL;

  remont łazienek w Żeńskim Domu Akademickim przy 

ul. Konstantynów 1D;

  remont łazienek w Gmachu Głównym KUL (od strony 

wschodniej);

  remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym 

przy ul. Niecałej 8a;

  remont instalacji c.o. w korytarzach Gmachu 

Głównego;

  remont budynków mieszkalnych przy ul. Niecałej i ul. 

Konstantynów;

  remont w budynkach nr 2 i 3 po dawnej jednostce 

wojskowej przy Drodze Męczenników Majdanka 70;

  remont pomieszczeń na parterze budynku dydak-

tycznego przy ul. Norwida 4.

Ponadto w mijającym roku podpisane zosta-

ły trzy umowy na dofinansowanie realizacji projek-

tów inwestycyjnych ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej:

  projekt „Infrastruktura i usługi społeczeństwa infor-

macyjnego w KUL” w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Infor-

macyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo Informacyjne 

(umowa z dnia 08.06.2010 r.);

  projekt „Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa 

spraw w KUL” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Infor-

macyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo Informacyjne 

(umowa z dnia 16.07.2010 r.) – aktualnie trwa pro-

cedura wyboru wykonawcy;

  projekt „Centrum Transferu Wiedzy KUL” umowa zo-

stała podpisana dnia 28,09,2010 r. Oś Priorytetowa 

VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infra-

struktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych.

  Popisano także umowę na promocję Projektu „Bu-

dowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum 

Badań Naukowych KUL”.

Zamówienia
W roku akademickim 2009/2010 Dział Zamówień 

i Zaopatrzenia zrealizował zamówienia na kwotę po-

nad 37 787 332,28 zł. 

W okresie od października 2009 r. do września 

2010 r. przeprowadzono 335 postępowań zakupo-

wych w wyniku których zawarto 96 umów.

Spośród 335 postępowań zakupowych 

przeprowadzono:

  7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

aparatury naukowo-badawczej na łączna kwotę 

35 249 596,84 zł. w tym: 

  4 związane z projektem „Budowa Gmachu Naukowo-

Dydaktycznego Biotechnologii” w wyniku których 

zawarto 55 umów;

  3 związane z projektem „Budowa Interdyscyplinar-

nego Centrum Badań Naukowych” w wyniku których 

zawarto 27 umów.

  2 postępowania konkurencyjne na podstawie kodek-

su cywilnego w trybie pisemnego przetargu oferto-

wego, w tym:

  1 na prenumeratę czasopism zagranicznych na kwotę 

807 507,90 zł. zakończonego zawarciem umowy;

  1 na ubezpieczenie mienia KUL, ubezpieczenia ko-

munikacyjne, KL, NNW i bagażu zakończone zawar-

ciem 3 umów.

  10 postępowań konkurencyjnych na podstawie ko-

deksu cywilnego w trybie zapytania ofertowego, 

w wyniku których zawarto 10 umów na łączną kwotę 

1 397 991,84 zł w tym:
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 –  dostawa czasopism i prasy specjalistycznej na 

kwotę 92 373,53 zł,

 –  dostawa tonerów i tuszy na kwotę 263 952,95 

zł,

 –  dostawa artykułów biurowych na kwotę 92 

546,08 zł, 

 –  dostawa środków czystości na kwotę 216 353,00 

zł,

 –  dostawa ręczników, papieru i mydła na kwotę 

81 143,40 zł,

 –  dostawa papieru kserograficznego na kwotę 

109 602,74 zł,

 –  dostawa drukarki brajlowskiej na kwotę 74 

999,00 zł,

 –  dostawa drukarki brajlowskiej kolorowej na 

kwotę 189 652,66 zł,

 – dostawa mikroskopu na kwotę 89 987,00 zł,

 –  dostawa blankietów legitymacyjnych oraz pro-

gramu upgrade 129 311,83 zł.

  10 zamówień konkurencyjnych na podstawie ko-

deksu cywilnego w trybie zapytania ofertowego na 

łączną kwotę 142 149, 12 zł.

  214 zamówień bezpośrednich na łączną kwotę 292 

456,58 zł, w tym 122 zamówienia na kwotę 87 

716,32 zł związane z realizacją projektów realizowa-

nych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Obsługa informatyczna 
uczelni

W ramach prac prowadzonych przez Dział 

Teleinformatyczny zrealizowano następujące 

zadania:

  przebudowano łącze do Wydawnictwa KUL – uru-

chomiono szyfrowane połączenie do domeny admi-

nistracyjnej KADMULA;

  trwają prace nad przebudową łącza do Stalowej Woli 

– zbyt niska wydajność w przypadku szyfrowanego 

ruchu. Ostateczne uruchomienie nowego łącza pla-

nowane jest do końca br.;

  złożono wniosek na pozyskanie funduszy europej-

skich (PO IG 2.3) w ramach projektu „POLUS” (łączna 

kwota projektu ok. 52 mln zł, w tym na KUL przypada 

ok. 2,9 mln zł). Projekt dotyczy inwestycji związa-

nych z rozwojem infrastruktury informatycznej na-

uki. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną;

  rozbudowano infrastrukturę blade do 28-u serwerów 

(nowe chasis). W nowej architekturze uruchomiono 6 

nowych serwerów (serwer poczty pracowniczej i stu-

denckiej, nowy kontroler domeny KADMULA, serwer 

plików, serwer aplikacji). Na bazie wycofywanych 

serwerów uruchomiono serwer archiwizacyjny;

Trwają prace rozwojowo-wdrożeniowe nad pod-

systemami FK i płace. Prace koncentrują się na pro-

blemach organizacyjnych – wdrożenie wymaga opi-

sanych i wdrożonych procesów administracyjnych. 

Zmiany w obsłudze procesów skutkują zmianami 

funkcjonalnymi w oprogramowaniu.

  uruchomiono obsługę drukarek fiskalnych – trwa 

wdrożenie pilotażowe;

  uruchomiono moduły: sprzedaży magazynowej, ob-

sługi rachunków wewnętrznych, delegacji, w tym 

moduł wniosków o delegacji w WEB S4A;

  od początku roku trwa pilotażowe księgowanie list 

płac z umów cywilno-prawnych – pilotaż w ca-

łości wykonywany jest przez pracowników DTI. 

Brak rozstrzygnięcia w zakresie zasad księgowania 

kosztów pracowników naukowych, dydaktycznych 

oraz naukowo-dydaktycznych uniemożliwia ukoń-

czenie modułu księgowania list płac wynagrodzeń 

osobowych.

Aktualna liczba aktywnych kont w serwisie 

e-KUL: pracownicy – 2470 (aktywnych 2067), stu-

denci – 16 833 (aktywnych 15 810). Aktualna liczba 

abonentów central telefonicznych KUL – 2512. 

W systemie zgłoszeń od 1 września 2009 do 31 

sierpnia 2010 zarejestrowano: 5324 zgłoszenia do 

Sekcji Interwencji oraz 4017 zgłoszeń do Sekcji Analiz 

i Administracji.

Projekty finansowane 
ze źródeł zewnętrznych

Projekty Inwestycyjne
W mijającym roku podpisano dwie umowy na 

dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych 

ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

  projekt „Infrastruktura i usługi społeczeństwa infor-

macyjnego w KUL” – całkowita wartość projektu: 

wydatki kwalifikowane – 5 538 535,48 zł, dofinan-

sowanie ze środków europejskich – 4 707 755,14 zł 

(co stanowi 85% całości);

  projekt „Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa 

spraw w KUL” – całkowita wartość projektu: wydatki 

kwalifikowane – 1 919 777,75 zł, dofinansowanie 

ze środków europejskich – 1 631 811,08 zł (85% 

dofinansowania);

  projekt „Centrum Transferu Wiedzy KUL” całkowita 

wartość projektu: wydatki kwalifikowane – 19 999 

997 zł, dofinansowanie ze środków europejskich – 

14 999 997,75 zł (75% dofinansowania).

Łącznie Uniwersytet realizuje projekty inwesty-

cyjne o wartości 27 458 310,23 zł, z tego 21 339 

563,97 zł stanowi kwotę dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki

W roku 2009/2010 złożono wnioski o dofinanso-

wanie i uzyskano zgodę na realizację 2 projektów na 

łączną kwotę 11 822 601 zł, w tym:

„Adaptacja reemigranek na regionalnym rynku 

pracy – badania, analizy i upowszechnianie” – przy-

znano 354 026 zł;

„Transfer wiedzy i technologii szansą na gospo-

darczy rozwój Polski” – przyznano 377 150 zł.

Po zakończonych pomyślnie negocjacjach w naj-

bliższym czasie podpisane zostaną 3 umowy o dofi-

nansowanie projektów:

„Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia po-

dyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół pod-

stawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności 

szkolnych i wad wymowy” – kwota dofinansowa-

nia 299 701,51 zł;

„Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji 

KUL” – kwota dofinansowania 9 135 467,49 zł;

„Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro – 

studia podyplomowe i kursy dokształcające” – kwota 

dofinansowania 1 656 056 zł

Ponadto złożono 2 kolejne wnioski o dofinanso-

wanie projektów:

„Regionalne partnerstwo na rzecz przewidywa-

na i zarządzania zmianą gospodarczą w wojewódz-

twie lubelskim” – kwota dofinansowania 842 135 zł;

„Możliwości i potrzeby – biznes a nauka” – kwo-

ta dofinansowania 495 390 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II re-

alizuje projekty na łączną wartość 39 280 911,23 zł, 

z tego 33 162 164,97 zł stanowi kwotę dofinansowa-

nia ze środków Unii Europejskiej.
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W dniach 22-23 październi-
ka w Kazimierzu Dolnym nad 

Wisłą odbyło się III Seminarium 
z Prawa Rzymskiego, organizowane 
przez Katedrę Prawa Rzymskiego KUL. 
Tematem tegorocznego spotkania było 
„Apud Patres. Prawo rzymskie w litera-
turze wczesnochrześcijańskiej”.

Obrady otworzył ks. prof. Antoni 
Dębiński, wprowadzając uczestników se-
minarium w temat wpływu prawa rzym-
skiego na poglądy pierwszych chrześci-
jan. Zaznaczył, że dzięki autorom wcze-
snochrześcijańskim zachowało się wiele 
tekstów dotyczących instytucji prawnych 
starożytnego Rzymu, z uwagi na rozpo-
wszechnioną we wczesnym średniowie-
czu praktykę przepisywania fragmen-
tów tekstów, do których się odwoływa-
no. Dzieła patrystyczne, jak wspominał 
ks. prof. Dębiński, stały się niejako „pa-
sami transmisyjnymi” pomiędzy staro-
żytnymi źródłami prawa, a nauką prawa 
w wiekach późniejszych.

Piątkowa sesja, moderowana przez ks. 
dr. Piotra Sadowskiego, rozpoczęła się 
wystąpieniem dr. Ryszarda Pankiewicza 
na temat „Od cichego czytania do mo-
dlitwy w ukryciu. Z badań nad kulturą 
duchową późnego antyku”, następnie dr 
Monika Wójcik przedstawiła referat na 
temat prawa rzymskiego w De guberna-
tione Dei Salwiana z Marsylii. Dr Joanna 
Misztal-Konecka omówiła związek po-
między regulacjami prawa rzymskie-
go dotyczącymi zakazu małżeństw po-
między bliskimi krewnymi, a poglądami 
św. Ambrożego. Ostatnim wystąpieniem 
pierwszej sesji był referat dr Pauliny 
Święcickiej na temat „Arnobius, Adversus 
nationes 2.67 – czyli o dawnych kultach, 
obyczajach i prawach”, w którym pre-
legentka wskazywała powołane przez 

Arnobiusza instytucje prawa rzymskie-
go, zarówno prywatnego jak i publicz-
nego.  Po interesującej dyskusji prze-
prowadzonej przez uczestników semina-
rium, mgr Romana Rupiewicz, historyk 
sztuki, przedstawiła prezentację na te-
mat, sfałszowanego w XVI wieku, wyro-
ku Piłata skazującego Jezusa Chrystusa, 
omawiając konsekwencje społeczne, ja-
kie wynikły z przedostania się do opinii 
publicznej treści dokumentu.

Następnego dnia, podczas sesji mode-
rowanej przez prof. Marka Kuryłowicza, 
ks. dr Piotr Sadowski zaprezentował syl-
wetkę cesarza Teodozjusza II w świetle 
Historii Kościoła Hermiasza Sozomena. 
Dr Maciej Jońca omówił krytykę testa-
mentum porcelli w pismach św. Hieronima, 
a mgr Łukasz Korporowicz przedsta-
wił pojęcie i podziały prawa w świe-
tle Etymologarium sive Originum św. 
Izydora z Sewilli. Następnie mgr Dorota 
Stolarek wygłosiła referat, w którym 

wskazała wątpliwości dotyczące wpływu 
prawa rzymskiego, zwłaszcza ustaw do-
tyczących cudzołóstwa i rozwodów, na 
poglądy przedstawione w Pasterzu au-
torstwa Hermasa.

Po krótkiej przerwie moderatorem 
została prof. Anna Pikulska-Radomska, 
a głos zabrał ks. mgr Marek Cieśluk 
(KUL), przedstawiając poglądy świę-
tego Augustyna o nierozerwalności 
małżeństwa w De coniugiis adulterinis. 
Następnie mgr Michał Burtowy zapre-
zentował referat dotyczący oddziaływa-
nia norm etycznych i prawnych Reguły 
św. Augustyna na Zakon Kaznodziejski 
w pierwszym stuleciu jego istnienia. 
Jako ostatnia głos zabrała mgr Izabela 
Precz, przedstawiając wpływ rzymskiej 
koncepcji wojny sprawiedliwej na po-
glądy św. Augustyna. Sesję zakończyła 
dyskusja, w której zarówno prelegenci 
jak i uczestnicy spotkania wyrazili swoje 
opinie na temat wpływów prawa rzym-
skiego na poglądy głoszone przez Ojców 
Kościoła, a także zwrócili uwagę, że wie-
lu autorów chrześcijańskich otrzymało 
staranne rzymskie wykształcenie i wy-
kazana w ich dziełach znajomość prawa 
pozwala obecnie odtworzyć wiele zapo-
mnianych regulacji i norm prawnych.

W seminarium wzięło udział 25 osób, 
pracowników naukowych i doktorantów 
z uniwersyteckich katedr prawa rzym-
skiego z całej Polski. Uczestnicy spo-
tkania wyrazili nadzieję, że organiza-
torom uda się utrzymać cykliczną for-
mułę spotkań, podczas których dotych-
czas można było przeprowadzić rzetelną 
dyskusję naukową, ciesząc się przy oka-
zji przepięknymi widokami, jakie oferu-
je Kazimierz Dolny.

Izabela Precz

III Seminarium kazimierskie z prawa rzymskiego
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Teatr ITP działa na KUL-u od wiosny 2001 roku pod kierownictwem ks. Mariusza Lacha 
SDB. Pierwszym spektaklem była „Perła” wystawiona podczas Kulturaliów (25 IV 2001). 
Pierwsi aktorzy wywodzili się głównie z polonistyki, stąd nazwa – ITP, czyli Inicjatywa 
Teatralna Polonistów, choć obecnie zespół składa się ze studentów nie tylko różnych 
kierunków, ale też różnych uczelni, to początkowa inicjatywa należała przecież do 
polonistów. Każdego roku Teatr ITP wyjeżdża na wakacyjne warsztaty, podczas których 
zespół pracuje nad nowymi spektaklami. W tym roku odbyły się one w dniach 15-27 
sierpnia w Lutomiersku. Poniżej przedstawiamy refleksje uczestników.

Warsztaty ITP
To moje pierwsze warsztaty waka-

cyjne, wchodzę w pierwszą waż-
niejszą rolę w mojej „ITPowej karie-
rze”. Wcześniej dużo myślałem o tych 
warsztatach, jak to będzie – czy ciężko 
czy lekko. Spekulacje jednak nic nie da-
ły, a rzeczywistość rozwiała wszystkie 
moje wątpliwości i odpowiedziała na 
wszystkie pytania. Dawno nie czułem 
się tak zmęczony, a zarazem zadowo-
lony z wykonanej pracy, zarówno jeżeli 
chodzi o śpiew, jak i choreografię i grę 
aktorską. Dopiero teraz rozumiem, jak 
wiele pracy, poświęcenia i siebie trzeba 
włożyć, nie tylko w nowo przygotowy-
wany spektakl, ale i w relacje z ludźmi, 
którzy są tu razem i pomagają sobie na-
wzajem. Te warsztaty są dla mnie trochę 
inne, bo oprócz roli Szatana w „Nowym 
Raju Utraconym” muszę jeszcze wcie-
lić się rolę Króla w „Prorocku” zamiast 
Radka, który wyjedzie do Francji i nie 
będzie mógł już być z nami. Właściwie 
od początku liceum marzyłem o graniu 
w jakimś większym i porządnym teatrze, 
gdzie wszystkim będzie zależało na gra-
niu tak samo jak mnie, i na tych warsz-
tatach dopiero w pełni zobaczyłem za-
angażowanie każdego z osobna. Wiele 
razy na próbach cieszyłem się, nie tylko 
dlatego, że sam się rozwijam, ale też, że 
wszyscy się rozwijają, zdobywamy no-
we doświadczenia i, co mnie bardzo za-
skoczyło, pomagają tym, którzy są nowi. 
Jestem „nowy”, ale nie czuję się przez to 
gorszy, nie czuję żadnej presji. Wszyscy 
starają się powiedzieć kilka słów, i bez 
znaczenia, czy są to słowa krytyki, czy 
pochwały, jestem za nie wdzięczny, bo 
dzięki nim wiem, co robię dobrze i co 
muszę jeszcze poprawić. Może się wy-
dawać, że krytyka jest deprymująca, ale 
na mnie działa odwrotnie, pobudza do 
działania i solidniejszej pracy. I za to 
wszystko chciałbym Wam, Kochani, ser-
decznie podziękować i wyrazić nadzie-

ję, że zostanę z Wami najdłużej jak tyl-
ko się da.

Przemek Kurasz

Na warsztatach teatru ITP byłam po 
raz pierwszy i oby nie ostatni :). 

To niesamowite przeżycie, kiedy moż-
na poświęcić czas na pracę, która będzie 
owocować przez cały kolejny rok. Mimo 
napiętego grafiku dnia – rano biega-
nie, potem rozciąganie, w pierwszych 
dniach dużo śpiewu, a potem ciągłe pró-
by, mieliśmy też czas na modlitwę, któ-
ra nas jednoczyła i dawała siły na każdy 
dzień. Uwielbiam dobrze wykorzysty-
wać czas i czuję, że na warsztatach bar-
dzo się rozwinęłam, zarówno pod wzglę-
dem fizycznym, wokalnym i teatralnym, 
a szczególnie towarzyskim. Wszystkich 
bardzo polubiłam i potrafiłam się na tyle 
otworzyć, żeby wariować, wygłupiać się, 
dokuczać i zaczepiać, aby otrzymać mia-
no osobnika z ADHD. A to po prostu 
zwykła radość z bycia właśnie tutaj z ty-
mi oto ludźmi...

Wiola Waszkiewicz

Sierpniowe warsztaty ITP były specy-
ficznym czasem dla mnie. Szczerze 

mówiąc sądziłem, że będzie gorzej: że 
będą grzmieli, krzyczeli, kazali robić 
piętnaście rzeczy na raz... Cóż, spotkało 
to kogo innego i tej osobie współczucie, 
lecz także uznanie się należy. Dla mnie 
zaś były czasem... uduchowienia? To 
chyba dobre słowo. Pierwszy raz gło-
siłem świadectwo, i co się okazało: dla 
jednej osoby było ono odpowiedzią na 
jej pytania, kogoś innego skłoniło do 
rozmowy ze mną, po której ja otrzy-
małem odpowiedzi na swoje pytania. 
Modlitwa wieczorna prowadzona prze-
ze mnie zmotywowała kogoś do wy-
głoszenia świadectwa. Naprawdę nigdy 
wcześniej się tak nie czułem. Martwi 
mnie, że mamy opóźnienie w tworzeniu 

spektaklu, ale trzeba mieć nadzieję, że: 
„po nocy wstanie nowy dzień”.

Dominik Cwikła

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia 
w Lutomiersku z Teatrem ITP to 

czas doznawania wszelkich pozytyw-
nych emocji. Nauczyłam się, że o całej 
wspólnocie teatralnej mogę z pełną od-
powiedzialnością powiedzieć „my” – nie 
oni i ja, już przyjaciele – nie obcy, już ra-
zem – nie obok.

Był to również czas ciężkiej pracy 
nad próbą godnego zastąpienia Moniki 
w „Prorocku”, pokonywania własnych 
słabości, walka ze swoim głosem, cia-
łem („wielkie odtłuszczanie”, usilne sta-
rania, żeby nie wypluć swoich płuc pod-
czas morderczych porannych biegów), 
koncentracji nad Zofią, kawiarenko-
wych wygłupów, długich nocnych roz-
mów w „pokoju z charakterem”...

Dziękuję Wam, że poczułam się 
z Wami jak w Rodzinie! :)

Gosia Adamczyk

To są moje pierwsze dwutygodnio-
we warsztaty. Ciężko ująć w słowa 

wszystko to, co się przeżywa w każdym 
dniu ze wspaniałymi osobami. Praca nad 
spektaklem, wspólnie spędzany czas – to 
wszystko napełnia mnie ogromną ra-
dością... nie... Radością przez duże „R”. 
Weszłam w głębsze relacje z wieloma 
osobami, poznałam historię kilku z nich 
podczas świadectw na wieczornych mo-
dlitwach i to mnie bardzo ubogaciło.

Cieszy mnie także to, że mogę pra-
cować nad sobą, przezwyciężać wła-
sne słabości i doświadczać dumy z cze-
goś, co się tworzy od podstaw z wysił-
kiem, bólem (noga w bandażu :)) i cier-
pliwością. Najwspanialszy jest końcowy 
efekt pracy... och i ach! Cudowne prze-
życie! I te twarze osób chcących przeka-
zać coś ważnego i głębokiego na scenie 
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– przepiękne. Pomimo naszych niedo-
skonałości i słabości (których nie będę 
opisywać) jesteśmy git :). Oby tak dalej!

Dorota Ryżak

To były jedne z trudniejszych warszta-
tów, w jakich przyszło mi uczestni-

czyć. Ciężko było mi wejść w tę ITePową 
rzeczywistość.

Próbowałam zamknąć się na wszyst-
ko, co nie-teatralne i odpocząć... przez 
wysiłek. Niestety, są sprawy, przed któ-
rymi nie da się ot tak po prostu uciec, 
bo prędzej czy później i tak trzeba bę-
dzie się z nimi zmierzyć. Boję się tego. 
Przyznaję, że wybijało mnie to z rytmu 
i w rezultacie nie dawałam z siebie tyle 
ile bym chciała.

Żeby nie kończyć tak pesymistycz-
nie... Wielkie dzięki dla tych, którzy 
mimo moich dziwactw otwierali się na 
mnie i nieustannie wspierali. To dzięki 
wam boję się dziś trochę mniej :).

Ola Ciemierkiewicz

Po raz pierwszy jestem na letnich 
warsztatach i bardzo się z tego cie-

szę. Dwa tygodnie solidnej pracy nad 
nowym musicalem, które zleciały bardzo 
szybko, co jest zasługą tego, że w na-
szej grupie panowała bardzo pozytyw-
na i przyjacielska atmosfera. Czuję, że 
to wpływa na rozwój mojej osobowo-
ści. Byłem i jestem pod wrażeniem pre-
zentacji piosenek musicalowych. Bardzo 
dziękuję Agnieszce Turskiej, że odwa-
żyła się zaśpiewać ze mną w języku ro-
syjskim. Była to bardzo owocna współ-
praca, z której jestem bardzo zadowolo-
ny. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie 
świadectwa członków ITP, było to coś 
niesamowitego, że właśnie w taki sposób 
mogliśmy się poznać. Było mi bardzo 
miło, kiedy 23 sierpnia chłopaki razem 
ze mną namalowali sobie na twarzy flagi 
Ukrainy (był to dzień flagi narodowej). 
I na koniec... bardzo się cieszę, że tra-
fiłem do ITP i że mogę tu się rozwijać. 
Jest to dla mnie wielki dar, kiedy znajdu-

jąc się 600 kilometrów od domu, mogę 
liczyć na wsparcie przyjaciół z ITP, mo-
jej polskiej rodziny, za co Wam serdecz-
nie dziękuję!

Anton Błażejew

Drugi raz jestem na warsztatach let-
nich z ITP, w tym roku skład jest 

mocno odmienny, niż rok temu. Znów 
spędzam bardzo przyjemne 2 tygodnie 
z osobami, które w roku akademickim 
są dla mnie ważne. Ten czas w wakacje 
sprzyja temu, aby relacje zacieśnić.

Te warsztaty na pewno zapamię-
tam również dzięki przygodom z poli-
cją i pogotowiem. Przez nogę unieru-
chomioną gipsem nie mogę niestety za 
wiele zrobić na próbach i często źle się 
z tym czuję. Ale uczę się dzięki temu 
pokory i jednocześnie przekonuję się, że 
przyjaciół poznaje się w biedzie.

Niezwykły był dla mnie też „Prorock” 
zagrany w Czerwińsku i to, że tak do-
brze zostaliśmy przyjęci przez młodą 
publiczność na Campo Bosco. Nasza 
przygoda z samochodem bez świateł 
i piątego biegu dopełnia całości.

Na tych warsztatach mam możliwość 
zobaczenia spektaklu z perspektywy wi-
dza. Cieszę się, że powstaje bardzo ład-
ny, plastyczny spektakl, z ciekawymi ob-
razami i dużą ilością ruchu, choć pró-
by są bardzo męczące dla Was (dla mnie 
też były, zanim zagipsowali mi stopę :)) 
to efekt będzie piękny i da nam wielką 
satysfakcję.

Marysia Brzezińska

Tegoroczne warsztaty wymagały wiele 
ciężkiej pracy, nie chodzi tylko o wy-

siłek fizyczny, ale również duchowy i psy-
chiczny. W „Nowym Raju Utraconym” 
jest wiele momentów, w których muszę 
pokonywać swój wstyd i skrępowanie. 
Bardzo chcę Wam podziękować za to, że 
cały czas wspieracie mnie i Bartka.

Ania Ruda

Teatr wciąż jest dla mnie wyzwa-
niem... 

Codzienne stawianie czoła swoim 
„potworkom” sprawia, że czujemy się bli-
żej nas samych oraz pełniej odczuwamy 
cały spektakl. Ponadto warsztaty są cza-
sem nieustającej walki ze snem, czyhają-
cymi „ortopedycznymi” i „siniakowymi” 
dolegliwościami, z nadciągającym zmę-
czeniem, walki... tak, o siebie. Wreszcie 
uważam, że były to dla mnie rekolekcje. 
Każdy z nas inaczej doświadcza Boga. 
Ja spotkałam go tak, po prostu, nie by-
ło w tym niczego zjawiskowego, po pro-
stu przeświadczenie o tym, że On mnie 
przytula i jest ze mną. 

Pragnę przeto, podziękować Wam za 
każdy dzień, za każdy uśmiech, za moc-
ne „hugi” podczas znaku pokoju. Cieszę 
się, że mogłam być z Wami. Mam na-
dzieję, że „Nowy Raj Utracony” będzie 
dla nas kolejnym przyczynkiem do za-
dumy oraz zaproszeniem do wyjścia po-
za teatr. 

Aga Turska

Komfort, zmęczenie, głosy, niedyspo-
zycja i rekolekcje – takie słowa ko-

jarzą mi się najbardziej z warsztatami 
ITP w Lutomiersku. Komfort ponieważ 
w porównaniu do Górecka to zupełnie 
co innego. Jednak ten komfort chyba 
troszkę mi przeszkadzał w warsztatach... 
☺ a przede wszystkim naszej ITPowej 
integracji... :( Zmęczenie ponieważ od 
początku sierpnia nie wyspałem się ani 
razu no i na warsztatach też raczej nie 
sypia się zbyt wiele ;) , więc zmęczenie 
było codziennie, jednak trzeba powie-
dzieć, że to dobrze;) Głosy.... he he, bo 
je słyszałem :D Niedyspozycja ponieważ 
zbyt wiele osób musiało ograniczyć swo-
je zaangażowanie z powodu choroby :((( 
(ściskam Was :* ) No i rekolekcje. Tak 
jak na początku Bartek J. się przejęzy-
czył, to rzeczywiście były rekolekcje. :) 
I za to wszystko chwała Panu!!!

Kacper Kubiec
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Pierwsze próby przygotowa-
nia Encyklopedii w środowisku 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
podjęto tuż po II wojnie światowej. 
Inicjatorem oraz gorącym orędownikiem 
tej idei był ówczesny biskup lubelski, 
a następnie prymas – Stefan Wyszyński. 
Na początku lat 50. XX wieku podję-
to prace zmierzające do przygotowa-
nia na KUL-u Encyklopedii Powszechnej. 
Jednak wydanie w latach 60. przez PWN 
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, bazu-
jącej na Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, 
skłoniło władze KUL do przeoriento-
wania pierwotnych planów i skupieniu 
się na zagadnieniach z zakresu nauk 
humanistycznych, teologicznych, filo-
zoficznych i społecznych. W celu re-
alizacji tego przedsięwzięcia powoła-
no w 1970 roku Międzywydziałowy 
Zakład Leksykograficzny, którego 
pierwszym sekretarzem naukowym zo-
stał ks. Romuald Łukaszyk, następ-
nie funkcję tę pełnili: ks. prof. Anzelm 
Weiss, ks. prof. Jerzy Misiurek, ks. 
prof. Jan Walkusz, ks. prof. Bogusław 
Migut, o. dr Jerzy Duchniewski. Po 
zmianie nazwy zakładu na Instytut 
Leksykograficzny, funkcję dyrektora ob-
jął ks. dr Eugeniusz Ziemann, od 1 
grudnia 2008 r. Instytutem kieruje dr 
Edward Gigilewicz, który jest jednocze-
śnie redaktorem naczelnym Encyklopedii 
katolickiej. 

Początkowo planowano zamknąć 
Encyklopedię w 12 tomach. Podczas reali-
zacji tego przedsięwzięcia spectrum po-
dejmowanych zagadnień uległo znacz-
nemu poszerzeniu, na co pewien wpływ 

miał także rozwój samego uniwersytetu 
i stałe wzbogacanie jego oferty eduka-
cyjnej. Skutkowało to zwiększeniem ilo-
ści tomów w stosunku do pierwotnych 
planów. Encyklopedia katolicka przez la-
ta zyskiwała nowych czytelników, którzy 
dając liczne wyrazy akceptacji dla jej tre-
ści, niezmiennie podnosili kwestię zbyt 
długiego czasu oczekiwania na kolejne 
tomy. Początkowo były to 4 lata, a od 
tomu VIII – 2 lata. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom subskrybentów, wła-
dze KUL podjęły w ostatnim roku wie-
le decyzji usprawniających proces wy-
dawniczy. Według aktualnie realizowa-
nego planu kolejne tomy będą ukazywać 
się w odstępach 9-miesięcznych, tak jak 
obecnie wydany tom XIV (promocja to-
mu XIII odbyła się w styczniu br.).

Oddawany do rąk czytelników tom 
XIV zawiera 1706 haseł zrealizowanych 
przez 420 autorów. Znalazło się w nim 
wiele tekstów wieloaspektowych, m.in.: 
Nowy Rok, odpowiedzialność, odrodzenie, 
of iara, ogień, ojciec, ojcostwo, Ojcze nasz, 
ołtarz, osoba, oświecenie, naświetlających 
poszczególne zagadnienia z punktu wi-
dzenia różnych dyscyplin badawczych, 
zwłaszcza humanistycznych, filozoficz-
nych i społecznych.

W ramach szeroko prezentowa-
nej problematyki teologicznej podję-
to m.in. zagadnienia: odkupienie, nowa 
teologia, Odkupiciel, paschale misterium, 
Ostatnia Wieczerza, Pascha, Paschalne 
Triduum, pasja, paruzja, Opatrzność 
Boża, Opatrzności Matka Boża, Opieki 
Matka Boża, Ostrobramska Matka Boża. 

Omówiono działalność zakonów 
i zgromadzeń zakonnych (oblaci Maryi 
Niepokalanej, orioniści, orionistki, oliwie-
tanie, pasjoniści, pasjonistki, pallotyni, pal-
lotynki, pasterki). Problematyki społecz-
nej dotyczą hasła: obowiązek, obywatel-
stwo, opinia publiczna, organizacje mię-
dzynarodowe, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, oświęcimskie kłam-
stwo, pacyfizm, Pakty Praw Człowieka, 
Palestyńczycy, parlamentaryzm. Liczne 
teksty umieszczone w XIV tomie 
Encyklopedii katolickiej dotyczą mu-
zyki. Poza biogramami kompozytorów 
(J. Obrecht, J. Ockeghem, J. Pachelbel, R. 
Palester, G.P. da Palestrina, A. Panufnik) 
omówione zostały gatunki i formy mu-
zyczne (opera, oratorium, organum, pa-
sja, pastorella). W ramach tej dyscypliny 
na szczególną uwagę zasługują obszer-
ne hasła – organowa muzyka oraz orga-
ny, zilustrowane schematami wyjaśnia-
jącymi szczegóły ich budowy oraz za-
sady działania. Kulturotwórcze zaanga-
żowanie człowieka na gruncie literatury 
ukazano w biogramach pisarzy obcych 
(G.M.B. Nouveau, Novalis, F. O’Connor, 
E. O’Neill, B. Okudżawa, G. Orwell, 
Owidiusz, G. Papini, B.L. Pasternak) oraz 
polskich (A. Nowaczyński, A.E. Odyniec, 
T. Olizarowski, K. Opaliński, W. Orkan, S. 
Orzechowski, E. Orzeszkowa, J.B. Ożóg, J. 
Parandowski, T. Parnicki, J.CH. Pasek, J. 
Pasierb). W tomie znalazły się także licz-
ne biogramy architektów, malarzy i rzeź-
biarzy tworzących arcydzieła sztuki reli-
gijnej (W.T.K. Oleszczyński, J.F. Overbeck, 
A. Palladio, Parmigianino), jak również 
hasła poświęcone sposobom plastycz-
nego przedstawiania wydarzeń związa-
nych z Męką Jezusa Chrystusa (Ostatnia 
Wieczerza, Ogród Oliwny, opłakiwanie 
Chrystusa), postaciom świętych (Onufry, 
Oswald, Paraskewia) czy też typom iko-
nograficznym (Pantokrator). Znaczenie 
obrazu w życiu Kościoła szczególnie 
przybliża hasło obrazoburstwo. 

Encyklopedia katolicka stara się do-
strzec postaci szczególnie waż-
ne dla losów Kościoła powszechne-
go (Nowacjan, Ojcowie Kościoła, ojcowie 
pustyni, Orygenes, Otton I Wielki, A.F. 
Ozanam, Palladiusz, Paschalis I, Paschalis 
II, Paschalis III, L. Pastor) i polskiego, 
uwzględniając nie tylko biogramy hie-
rarchów (A.J. Nowowiejski, A. Nowak, E. 
Nowicki, J. Nowicki, E. O’Rourke, J. Obłąk, 
W.S. Owczarek, A.O. Okęcki, J. Olechowski, 
S. Oleśnicki, Z. Oleśnicki, A. Olszowski, 
A. Opaliński, A.K. Ostrowski), ale tak-
że znanych postaci życia społecznego (J. 
Nowak-Jeziorański, H. Ordonówna, I.J. 

XIV tom Encyklopedii katolickiej 
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Paderewski, Odrowążowie, Ossolińscy). 
Blok historyczny uzupełniają licz-
ne teksty przedmiotowe: numizmaty-
ka, Orędzie biskupów polskich do ich nie-
mieckich braci w chrystusowym urzędzie 
pasterskim, order, Orzeł Biały, paleogra-
f ia, paliusz, paschalne tablice, pańszczy-
zna, pasawski pokój.

Uniwersalizm Kościoła, a zarazem je-
go lokalny koloryt, oddają hasła Papua-
Nowa Gwinea, Paragwaj, Pakistan. 
Historię w wymiarze powszechnym i lo-
kalnym kształtowaną przez znane ośrod-
ki miejskie i uniwersyteckie przybliża-
ją hasła Paryż, Padwa, Pampeluna, a du-
chowość, promieniującą z miejsc kultu 
i ośrodków monastycznych, hasła: Ołyka, 
Oropa, Orsza, Ottobeuren, Panna Maria, 
Paray-le-Monial. Liczne teksty poświę-
cono również strukturom organizacyj-
nym Kościoła w Polsce (opolska diece-
zja), ważniejszym ośrodkom życia reli-
gijnego (Nowe Miasto Lubawskie, Nowy 
Sącz, Nowy Targ, Nysa, Olsztyn, Opole, 
Orneta, Ostrołęka, Ostrów Wielkopolski, 
Panewniki, Parczew, Pakość), a zwłasz-
cza sanktuariom (Obory, Odporyszów, 
Okulice, Orchówek, Osieczna, Ostrowąs, 
Ostrożany, Pasierbiec). Ponadto uwzględ-
niono liczne hasła związane z dzieja-
mi Kościołów wschodnich (ormiański 
Kościół, ormiański Kościół katolicki), także 
w aspekcie sporów doktrynalnych (ono-
molatrzy) i kultu świętych (Olga, Onufry, 
K.W. Ostrogski, Paraskewia), oraz doty-
czące problematyki protestanckiej (ordy-
nacja, pastor). W zakresie nauk prawnych 
opublikowano m.in. hasła: obrońca węzła 
małżeńskiego, odpust, osobowość prawna, 
ordynariat wojskowy, ordynariusz, para-
fia, Papieski Sekretariat Stanu.

Poza zagadnieniami historyczno-te-
ologicznymi szeroko zostały zaprezen-
towane również inne dziedziny nauki. 
Z zakresu filozofii znalazły się teksty 
ukazujące relacje między Bogiem a świa-
tem (ontologia, panteizm, panenteizm), 
opisujące różne koncepcje rozumienia 
rzeczywistości (panlogizm, panpsychizm 
i panpsychosomatyzm) oraz istotne dla 
problematyki teoriopoznawczej (obiek-
tywizm, oczywistość, opis). Hasła rzeczo-
we zostały uzupełnione przez biogra-
my filozofów (W. Ockham, W.J. Ong, M. 
Ossowska, B. Pascal). Hasła z psychologii 
i pedagogiki dobierane są zarówno pod 
kątem ich przydatności duszpasterskiej, 
jak również w celu ukazania wkładu śro-
dowisk katolickich w rozwój naukowej 
refleksji nad kluczowymi zagadnieniami 
stanowiącymi przedmiot ich zaintereso-
wania, m.in. obojętność, obyczaj, odporność 
psychiczna, optymizm, opętanie, osobowość, 
pajdocentryzm, pamięć, parapsychologia.

2 października odbyła się immatryku-
lacja studentów doktorantów, którzy 

rozpoczęli studia na Wydziale Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL w nowym roku akademickim. 
Pierwszy raz w historii Wydziału wy-
darzeniu temu nadano tak uroczysty 
charakter.

Uroczystości immatrykulacyjne otwo-
rzyła mgr Aleksandra Mazurek, wy-
konując na skrzypcach drugi fragment 
„Zimy” Antoniego Vivaldiego. W imie-
niu władz wydziału doktorantów powi-
tał prodziekan ds. studiów doktoranc-
kich, o. dr hab. Wiesław Bar. Następnie 
uczestnicy uroczystości wysłuchali wy-
kładu ks. prof. Antoniego Dębińskiego, 
Dziekana WPPKiA na temat „Canones 
et leges. O podstawach europejskiej kul-
tury prawnej”. Podkreślił on wpływ pra-
wa rzymskiego na rozwój prawa i prawa 
kanonicznego na przestrzeni wieków.

W trakcie immatrykulacji dziekan 
poruszył temat procesu bolońskiego 
i wciąż aktualnego zagadnienia, czy na-
leży traktować studia doktoranckie jako 
kolejny etap w edukacji, mający prowa-
dzić do zdobycia kwalifikacji zawodo-
wych, czy traktować je jako studia ogól-
norozwojowe, swoistą kuźnię elit. Mimo, 
iż proces ujednolicania sposobu kształ-
cenia europejskiego trwa już ponad 10 

lat, władze uniwersyteckie cały czas roz-
ważają, jaki kształt studiów doktoranc-
kich spełniałby oczekiwania studentów, 
przyszłych naukowców, ale także przy-
szłych pracodawców.

Studenci złożyli ślubowanie o su-
miennym wypełnianiu swoich obo-
wiązków, by rzetelnie przygotować się 
do pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny. 
Dziekani Wydziału wręczyli dokto-
rantom indeksy, życząc im powodzenia 
w trakcie studiów oraz złożenia rozpra-
wy doktorskiej w terminie.

Studia doktoranckie na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad mi-
nistracji umożliwiają uzyskanie specja-
listycznej wiedzy  z zakresu prawa i pra-
wa kanonicznego, przygotowują do sa-
modzielnej działalności badawczej oraz 
prowadzą do uzyskania stopnia doktora. 
W tym roku akademickim 10 osób roz-
poczęło takie studia w trybie stacjonar-
nym i 30 osób w trybie niestacjonarnym. 
Każdy doktorant ma zagwarantowaną 
merytoryczną opiekę nad swoją pra-
cą naukową-badawczą oraz dydaktycz-
ną. Opiekunem jest pracownik naukowy 
prowadzący seminarium doktoranckie.

Pozostaje życzyć wszystkim dokto-
rantom powodzenia i satysfakcji z pod-
jętych studiów.

Izabela Precz

Kuźnia elit czy trzeci stopień 
studiów zawodowych?
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9 października obchodził Jubileusz 70-lecia uro-
dzin i 45 lat pracy na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jan Skarbek z Instytutu Historii – „Doktor 
Profesorom równy”. Uczniowie Jubilata przygotowa-
li z tej okazji Księgę Pamiątkową Narrata de fontibus 
hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną 
i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w sie-
demdziesiątą rocznicę urodzin (pod red. Anny Barańskiej 
i Witolda Matwiejczyka, Towarzystwo Naukowe KUL 
2010). Fascynacja dziejami XIX stulecia, którą Mistrz 
Jan w nieporównany sposób potrafił przekazać swoim 
uczniom, znalazła odzwierciedlenie nie tylko w pro-
blematyce artykułów, ale również w autorskim pro-
jekcie graficznym Amadeusza Targońskiego, zbliżo-
nym do naukowych edycji z czasów Stanisława Smolki 
i Szymona Askenazego.

Uroczystość jubileuszowa zgromadziła licznych go-
ści nie tylko z Lublina i Lubelszczyzny, ale z całej 
Polski (Warszawa, Kraków, Sandomierz, Drzewica, 
Mariówka, Stara Wieś, Wrocław), a nawet z Londynu. 
Oprócz kolegów i współpracowników dr. Jana Skarbka 
oraz Jego dawnych przyjaciół przybyli na nią absol-
wenci studiów historycznych na KUL i magistranci 
Jubilata z różnych roczników – obecnie pracownicy 
instytucji naukowych, szkół, archiwów i bibliotek lub 
uczestnicy studiów doktoranckich. Spotkanie rozpo-
częło się mszą św. w kaplicy Domu Akademickiego 
przy ul. Konstantynów 1, sprawowaną przez ks. prof. 
Mariana Radwana. Kolejne części uroczystości mia-
ły miejsce w sali kominkowej Dworku Staropolskiego, 
a więc w scenerii szczególnie bliskiej wszystkim „dzie-
więtnastowiecznikom”. Na oficjalną część złożyły się: 

Jubileusz Dr. Jana Skarbka
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relacja o powstawaniu Księgi (przygotowywanej w cał-
kowitej tajemnicy przed Jubilatem), prezentacja osoby 
dr. Jana Skarbka i Jego życiorysu naukowego, laudacja 
oraz centralny moment wręczenia Księgi. Tę część za-
kończyło improwizowane i bardzo ciepłe słowo Jubilata 
do uczniów i przyjaciół. Okolicznościowy poczęstunek 
i „długie rodaków rozmowy” trwały do późnych go-
dzin – kres położyła im dopiero dyskretna interwencja 
Siostry Kierowniczki.

Tajemnicę dr. Jana Skarbka – badacza i nauczycie-
la akademickiego, który nie posiadając katedry ani ty-
tułu profesorskiego potrafił wychować całe pokolenie 
uczniów: doktorów i doktorów habilitowanych, odsła-
nia wygłoszona podczas uroczystości i zamieszczona 
w Księdze laudacja:

„W środowisku akademickim przyjął się już od daw-
na obyczaj honorowania znanych i zasłużonych na-
ukowców Księgami Pamiątkowymi, w których umiesz-
czane są publikacje ich uczniów i współpracowników. 
O ile w wymiarze formalnym miernikiem kariery uni-
wersyteckiej pozostaje tytuł profesorski oraz zajmowane 
stanowiska i funkcje administracyjne, o tyle Księga jest 
w większym stopniu wyrazem wdzięczności za przeka-
zaną wiedzę, za naukę warsztatu i za szczególną jakość 
wzajemnej relacji, dzięki której wykładowca czy promo-
tor staje się Mistrzem.

Niniejsza Księga Pamiątkowa dedykowana jest dok-
torowi Janowi Skarbkowi z okazji podwójnego jubile-
uszu: 70. rocznicy urodzin i 45 lat pracy na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Jak wiadomo, Jubilat zrezy-
gnował z klasycznej drogi zdobywania kolejnych stop-
ni i tytułów akademickich. Jednocześnie od wielu lat 
służy swą ogromną wiedzą i erudycją nie tylko stu-
dentom i doktorantom, ale także samodzielnym pra-
cownikom naukowym z różnych ośrodków i instytu-
tów badawczych. Absolwenci studiów historycznych 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doskonale pa-
miętają jego znakomite konwersatoria z XIX wieku 
i zajęcia warsztatowe, podczas których potrafił zapa-
lić słuchaczy własnym entuzjazmem i pasją badawczą. 
Magistranci wiedzą, jaką ilość czasu doktor Skarbek 
poświęca na indywidualne prowadzenie każdej pracy, 
od wyboru tematu aż do ostatniej korekty, i jak wiele 
życzliwości okazuje studentom znajdującym się w trud-
nych sytuacjach życiowych. Wielu profesorów – pra-
cowników Instytutu Historii oraz gości z innych uczelni 
polskich i zagranicznych ma wobec Jubilata serdeczne 
długi wdzięczności za bezinteresowną pomoc nauko-
wą, której nigdy nikomu nie odmawiał. Dla wszyst-
kich, którzy go znają, doktor Skarbek pozostaje wzorem 
uczciwości i rzetelności badawczej, prawości charakteru 
i bezkompromisowości.

Nie każdy pracownik naukowy jest uczonym, nie 
każdy profesor czy wykładowca jest mistrzem. Tak by-
ło zawsze, jednak w naszych czasach, naznaczonych in-
flacją autorytetów i tytułów akademickich, brak praw-
dziwych przewodników i mistrzów stał się szczegól-
nie dotkliwy. Jako grono uczniów Jana Skarbka może-
my z dumą i radością powiedzieć, że mieliśmy szczęście 
spotkać jednego z nich na naszej drodze. Księga jest na-
szym wspólnym podziękowaniem dla Mistrza Jana za 
jego działalność naukową i dydaktyczną, za wszystko co 
zawdzięczamy mu indywidualnie i jako środowisko hi-
storyków (...)”.

Jan Leon Skarbek urodził się 24 października 1940 r. 
w Nowym Targu. Studia historyczne na KUL od-
był w latach 1958-1963. W 1964 r. został asysten-
tem przy Katedrze Historii Nowożytnej. Rozprawę 
doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława 
Herbsta obronił 5 grudnia 1972 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim. W latach 1973-1985 pracował ja-
ko adiunkt przy Katedrze Historii Nowożytnej, a od 
1985 r. – jako starszy wykładowca przy Katedrze 
Historii Ustroju i Administracji Polski. Od lat 70. dr 
Jan Skarbek działał aktywnie w lubelskim oddzia-
le Polskiego Towarzystwa Historycznego, gdzie z cza-
sem został wiceprezesem i wiceredaktorem czasopi-
sma „Rocznik Lubelski”. Związał się także z Instytutem 
Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. W latach 
1970-1979 sprawował funkcję zastępcy kierownika 
Międzywydziałowego Kursu Edytorskiego, a w latach 
1978-1979 kierował Kursem Języka i Kultury Polskiej 
dla Studentów Zagranicznych. W późniejszych latach 
dr Skarbek angażował się często w zbiorowe projekty 
badawcze i edytorskie: granty realizowane w Instytucie 
Geografii Historycznej Kościoła, konferencje CIHEC 
(Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique 
Comparée), różne sympozja i seminaria naukowe (m.in. 
na Białorusi i Ukrainie), publikacje pokonferencyjne, 
współredakcję Słownika biograficznego miasta Lublina. 
Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL i człon-
kiem-założycielem Towarzystwa Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

W polu zainteresowań badawczych Jana Skarbka 
znajdują się przede wszystkim: wielkie powstania naro-
dowe, instytucje i struktury administracyjne państwo-
we i kościelne, grupy społeczno-zawodowe, historia 
Kościoła katolickiego pod zaborami, dzieje Kościołów 
i wyznań w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX 
wieku. Jego dorobek w zakresie badań nad powstaniem 
listopadowym zajmuje znaczące miejsce w polskiej hi-
storiografii. Do największych osiągnięć naukowych 
dr. Skarbka należą studia nad organizacją i strukturą 
Kościoła katolickiego w XIX wieku w naszym regionie 
Europy oraz opracowane przez niego mapy, kartodia-
gramy i kartogramy. W tej dziedzinie należy do najwy-
bitniejszych specjalistów w Polsce.

Jako nauczyciel akademicki Jan Skarbek posiada 
rzadko spotykany dar przekazywania wiedzy połączony 
z umiejętnością zarażania słuchaczy własną pasją i en-
tuzjazmem dla odkrywania historii ze źródeł. Jego za-
jęcia należały zawsze do najciekawszych, a jednocze-
śnie najbardziej ambitnych w programie studiów Sekcji, 
a potem Instytutu Historii.

Ważne miejsce w życiu dr. Skarbka zajmuje zaanga-
żowanie społeczne. Wymienić tu należy zwłaszcza pre-
lekcje i pogadanki o tematyce historycznej i politycz-
nej wygłaszane w latach 80., pomoc osobom represjo-
nowanym, współpracę z Fundacją Pomocy Szkołom 
Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, udział w pa-
rafialnej Radzie Duszpasterskiej, uczestnictwo w dys-
kusjach związanych z reformą programów naucza-
nia historii w szkołach średnich, pomoc dla studen-
tów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej. Zasługi Jana Skarbka na polu organizowania 
współpracy naukowej młodych historyków Białorusi, 
Ukrainy i Polski zostały uhonorowane przez Niezależną 
Fundację Popierania Kultury Polskiej w Australii na-
grodą PolCul.

Anna Barańska
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Patrząc na strukturę Instytutu 
Historii Kościoła KUL, trudno 

uwierzyć, że do początku lat sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia, historia 
Kościoła nie miała charakteru nauki au-
tonomicznej, tylko jednej z dyscyplin 
teologicznych, studiowanej, obok teolo-
gów, przez prawników, a nawet humani-
stów. Zmianę w tym zakresie przyniósł 
rok 1964 r., kiedy decyzją Kongregacji 
Seminariów i Uniwersytetów powoła-
no samoistny Instytut Historii Kościoła, 
w którym sukcesywnie tworzono od-
powiednie katedry. Obecną strukturę 
Instytutu Historii Kościoła KUL, jego 
rolę i miejsce w historiografii, przed-
stawia praca pt. Rola i miejsce Instytutu 
Historii Kościoła KUL w historiograf ii 
[Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 
212, ISBN 978-83-7702-072-2], przy-
gotowana pod naukową redakcją ks. Jana 
Walkusza, Dyrektora tegoż Instytutu 
i Kierownika Katedry Historii Kościoła 
w XIX i XX w. 

Praca została pomyślana jako wyraz 
uczczenia: najpierw jubileuszu 45-le-
cia istnienia Instytutu Historii Kościoła, 
następnie złożenia hołdu i wdzięczności 
Mistrzom i Nauczycielom z poprzed-
nich pokoleń. Celem pracy – jak mó-
wi Redaktor książki – było zaprezento-
wanie głównych nurtów i tendencji roz-
wojowych występujących w publikacjach 
historycznych pracowników Instytutu, 
natomiast pewien wzór dla niej w tym 
względzie i zachętę stanowiły „refleksje 
i konstatacje” zawarte w istniejącym już 
opracowaniu prof. Grażyny Karolewicz 
„Instytut Historii Kościoła 1964-2004”. 

Pracę otwiera artykuł ks. prof. Marka 
Inglota SJ, Dziekana Wydziału Historii 
Kościoła Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego w Rzymie. Podkreślił 
on, że Wydział ten był inicjatywą nowa-
torską w świecie akademickim, w tym 
znaczeniu, że historia Kościoła zosta-
ła tutaj po raz pierwszy potraktowa-
na jako osobna dziedzina nauki. Poza 
tym Wydział ten stanowił wzór organi-
zacyjny dla Instytutu Historii Kościoła 
KUL.

Kolejne artykuły poświęcone zosta-
ły poszczególnym katedrom: od po-
wstania, śledzenia kolei ich losów, ana-
lizę form funkcjonowania po działal-
ność dydaktyczną, rozwój historiogra-
ficzny i naukowo-badawczy, ujmowany 
w dwu aspektach: historycznym i perso-
nalnym. Należy też zauważyć, iż autorzy 

stosują różne systemy przy prezentacji 
treści i poszczególnych zagadnień. Ks. 
Franciszek Drączkowski przy prezenta-
cji Katedry Patrologii wyodrębnia pięć 
okresów: 1929-1958, 1956-1971, 1971-
1982, 1982-1997 i okres po 1997 r. 
Cezury stanowią daty związane z obsadą 
stanowiska kierownika Katedry. Przede 
wszystkim warto zauważyć, że naucza-
nie patrologii w lubelskiej Uczelni nie 
miało szczęścia i to przez długi czas, 
napotykając trudności personalne. 
Pierwotnie przewidywano jej naucza-
nie już w roku akademickim 1919/1920. 
Niestety, z powodu braku profesora sta-
ło się to możliwe dopiero w roku aka-
demickim 1922/1923. Zajęcia podjął 
wówczas ks. Jan Czuj, który pracował 
na KUL-u sześć lat, tzn. do roku 1929. 
Po jego odejściu przez ponad pół wieku, 
aż do 1984 r. Katedra Patrologii nie była 
formalnie obsadzona, gdyż jej kierowni-
kiem mógł zostać wyłącznie samodziel-
ny pracownik naukowy. Wykład z patro-
logii powrócił na KUL w 1958 r., kie-
dy ks. dr Jan Maria Szymusiak podjął 
wykłady zlecone, a w latach 1967-1971 
prowadził Seminarium Patrystyczne. Po 
jego odejściu władze Uczelni zaprosi-
ły do współpracy jednego z najznako-
mitszych patrologów polskich – o. dr 
Andrzeja Bobera SJ, znanego z popular-
nej Antologii Patrystycznej. Po jego przej-
ściu na emeryturę w 1982 r., naucza-
nie patrologii przejął ks. prof. Franciszek 
Drączkowski, który w latach 1990-1996 
pełnił również funkcję Przewodniczącego 
Ogólnopolskiej Sekcji Patrystycznej 
przy Komisji Episkopatu ds. Nauki 
Katolickiej. Lata 90. były ważne dla pa-
trologii na KUL, bowiem przy Katedrze 
Patrologii zatrudniono asystentów: 
w roku 1991 ks. dr Jerzego Pałuckiego, 
a w 1996 ks. dr Mariusza Szrama. W ro-
ku 1997 rozwiązano Katedrę Patrologii 
i na jej miejsce utworzono Katedrę 
Patrologii Greckiej pod kierownictwem 
ks. prof. F. Drączkowskiego i Katedrę 
Patrologii Łacińskiej, w której kierow-
nictwo powierzono ks. dr hab. Jerzemu 
Pałuckiemu. W Katedrze Patrologii 
Greckiej – jest to już przedmiotem arty-
kułu ks. Piotra Szczura (Wkład Katedry 
Patrologii Greckiej w historiografię kościel-
ną), pracował nadto ks. Mariusz Szram, 
a od 2001 r. został zatrudniony ks. dr 
Piotr Szczur.

S. Marta Ziółkowska USJK przed-
stawiła działalność Katedry Patrologii 

Łacińskiej, skupiając się na dwóch wy-
miarach, najpierw profilu naukowo-ba-
dawczym według nurtów tematycznych, 
następnie na aspekcie dydaktycznym, 
charakteryzując rodzaje prowadzonych 
zajęć w ramach Katedry.

Ks. Mariusz Szram opisując Katedrę 
Historii Kościoła w Starożytności 
Chrześcijańskiej spojrzał na jej dzieje 
przez pryzmat jej profesorów. Katedra 
została utworzona w 1957 r. przez ów-
czesnego rektora KUL-u ks. prof. 
Mariana Rechowicza, ale do momentu 
powołania Instytutu nie była obsadzona. 
Pierwszym jej kierownikiem, aż do 1981 
r., był ks. prof. Bolesław Kumor, znany 
w świecie nauki badacz nowożytnej hi-
storii Kościoła. Jego asystentem w latach 
1970-1972 był ks. mgr Anzelm Weiss, 
dziś znany mediewista. Z Katedrą współ-
pracowali tacy znani historycy Kościoła, 
jak ks. bp prof. Marian Rechowicz, ks. 
prof. Mieczysław Żywczyński, ks. prof. 
Zygmunt Zieliński. Ważnym etapem 
badawczym Katedry były lata 1981-
2002, kiedy jej kierownikiem był ks. prof. 
Jan Śrutwa, późniejszy biskup i rektor 
KUL-u, specjalista w zakresie historii 
i archeologii wczesnochrześcijańskiej.

Spośród sześciu pozostałych artyku-
łów, trzy nie posiada żadnego specjalne-
go schematu. Chodzi o artykuł ks. Marka 
T. Zahajkiewicza o Katedrze Historii 
Kościoła w Średniowieczu (Wkład 
Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu 
w badania nad przeszłością Kościoła), ks. 
Anzelma Weissa o Katedrze Historii 
Kościoła w Czasach Nowożytnych 
(Katedra Historii Kościoła w Czasach 
Nowożytnych Instytutu Historii Kościoła 
KUL) oraz ks. Jana Walkusza i Marka 
Grygiela TChr o Katedrze Historii 
Kościoła w XIX i XX w. (Historia in-
tegralno-genetyczna, czyli historiograficz-
ny dorobek Katedry Historii Kościoła XIX 
i XX w. KUL). Wszyscy trzej autorzy 
analizują po prostu dorobek naukowy 
tych Katedr biorąc pod uwagę nazwiska 
ich pracowników. 

Z pierwszego dowiadujemy się 
m.in., że zasadniczy przełom w upra-
wianiu mediewistyki nastąpił w 1950 r. 
Wtedy bowiem na zaproszenie ówcze-
snego rektora KUL, ks. prof. Antoniego 
Słomkowskiego, przybył do Lublina 
wymieniany już ks. prof. Marian 
Rechowicz. 

Katedra Historii Kościoła w Czasach 
Nowożytnych została zaplanowana 

Historia Kościoła na KUL
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już w momencie tworzenia Instytutu 
Historii Kościoła w 1964 r. Miała się 
zajmować (te ramy chronologiczne obo-
wiązują do chwili obecnej) przeszłością 
kościelną w okresie od XVI w. do koń-
ca XVIII. Po przejściowym kierownic-
twie ks. prof. M. Żywczyńskiego, w 1972 
r. ster Katedrą przejął ks. prof. Bolesław 
Kumor. Funkcję tę pełnił do momen-
tu przejścia na emeryturę w 1996 r. Ks. 
Kumor swoją długoletnią aktywnością, 
tak naukową, jak też dydaktyczną, wy-
warł zasadnicze piętno na kształt Katedry 
i sposób jej funkcjonowania. Bogaty do-
robek naukowo-badawczy i dydaktycz-
ny Katedry Historii Kościoła XIX i XX 
w. sprowadza się do nazwisk trzech pro-
fesorów: ks. M. Żywczyńskiego, ks. Z. 
Zielińskiego i aktualnego dyrektora 
Instytutu ks. J. Walkusza. Przy tym jest 
to dorobek nie tylko bogaty, ale także 
szeroki zakresowo i wszechstronny jeśli 
chodzi o podejmowaną problematykę.

Kolejny autor, o. dr hab. Roland Prejs 
OFMCap omawianie istniejącej niewiele 
ponad 30 lat Katedry Dziejów Teologii 
podzielił na dwie części. W pierwszej 
podał biogramy pracowników wraz z ich 
dorobkiem, w drugiej – przybliżył kie-
runki badawcze. W przypadku biogra-
mów w grę wchodziły zasadniczo trzy 
osoby: o. prof. Damian Henryk Wojtyska, 
ks. dr hab. Janusz Dyl i aktualny jej kie-
rownik – o. dr hab. Roland Prejs. Obok 
wspólnej linii badawczej wyznaczanej 
przez nazwę Katedry, poszczególni pra-
cownicy dość indywidualnie kształtowali 
zakres tematów badawczych. Przy czym 
o ile w początkowym okresie domino-
wały tematy bardziej rozległe, to w now-
szych publikacjach jest kładziony nacisk 
na zagadnienia szczegółowe z uwzględ-
nieniem ich dokładnej analizy. 

O. dr Arkadiusz Smagacz OCD 
opisuje prowadzenie badań i prac na-
ukowych w utworzonej 15 lat temu 
Katedrze Historii Zakonów. Podzielił je 
na cztery punkty. W pierwszym zapre-
zentował genezę Katedry i jej skład per-
sonalny, w drugim działalność dydak-
tyczną, w trzecim formę owej działalno-
ści dydaktycznej, jaką są seminaria na-
ukowe i w punkcie czwartym – główne 
kierunki badań pracowników. Zwrócił 
uwagę, że wyjątkowe miejsce w prowa-
dzonych badaniach znalazła działalność 
prymasa Augusta Hlonda (1881-1948). 
Podkreślił też, że szczególnie cennym 
przedsięwzięciem jest edycja źródeł do 
dziejów dyplomacji papieskiej w Polsce. 
Inicjatywa nie związana wprost z bada-
niami Katedry, dostarcza wiele materia-
łów źródłowych do pełniejszego pozna-
nia dziejów zakonów na ziemiach pol-
skich i ich kontekstu ogólnokościelnego. 
Niepodważalnym osiągnięciem Katedry 

jest także wydawanie akt 
Nuncjatury Apostolskiej 
w Warszawie z czasów dzia-
łalności Achillesa Rattiego 
(późniejszego Piusa XI). 
Dzieło rozpoczęte przez o. 
H. D. Wojtyskę, z powo-
dzeniem kontynuował ks. 
prof. Stanisław Wilk, aktu-
alny kierownik Katedry.

Katedrę Metodologii 
i Nauk Pomocniczych 
Historii Kościoła przed-
stawił ks. Tomasz Moskal. 
Szczegółowo opisał kie-
runki badawcze, wyróżnia-
jąc następujące specjalno-
ści: archiwistykę, bibliote-
koznawstwo, edycję źródeł, 
falerystykę, heraldykę, hi-
storiografię, numizmaty-
kę i sfragistykę. Postacią, 
która nadawała ton pracy 
w Katedrze, był ks. prof. 
Stanisław Librowski, jej 
pierwszy i długoletni 
kierownik. Po jego przej-
ściu na emeryturę kie-
rownictwo nad Katedrą 
przejął w 1986 r. ks. prof. 
Anzelm Weiss, który w 1998 r. pozosta-
jąc jej kuratorem, objął również kierow-
nictwo nad Katedrą Historii Kościoła 
w Czasach Nowożytnych.

Interesująco przedstawia się też za-
wartość ostatniego rozdziału pracy za-
wierającego zestawienie przewodów 
doktorskich z lat 1965-2009. Okazuje 
się, że w ciągu owych 45 lat istnienia 
Instytutu przeprowadzono 151 przewo-
dów doktorskich. Doktoraty te uzyska-
ły głównie osoby duchowne, tzn. księ-
ża diecezjalni i zakonni oraz siostry za-
konne. Dwie przynależności podane 
przy nazwiskach: administracyjna (die-
cezje w przypadku kapłanów diecezjal-
nych) i zakonna (dla kapłanów zakon-
nych i sióstr) pozwalają na ustalenie ile 
poszczególne diecezje i zakony pozy-
skały osób z tytułem doktora z histo-
rii Kościoła. Nawiasem mówiąc intere-
sująca byłoby prześledzenie, jakie były 
dalsze losy owych doktorów: ilu z nich 
kontynuowało karierę naukową, ilu pod-
jęło pracę we własnych instytucjach ko-
ścielnych, itp. Rzecz zrozumiała, w ze-
stawieniu nie znajdziemy odpowiedzi na 
ten temat, gdyż nie stanowiło to przed-
miotu zainteresowań autorów i redakto-
ra książki.

Obok nazwisk doktorów podane są 
również nazwiska promotorów. Otóż 
owych 151 doktorów zostało doprowa-
dzonych do promocji łącznie przez 15 
księży profesorów. Liczba wypromowa-
nych przypadających na poszczególnych 

promotorów wahały się od 1 do 41, naj-
częściej 5 lub 6. Tytuły bronionych prac 
korespondowały zwykle ze specjalizacja-
mi właściwymi odpowiednim Katedrom 
i pokrywały się najczęściej z zaintere-
sowaniami naukowymi poszczególnych 
promotorów.

Encyklopedyczny i informacyj-
ny charakter pracy sprawia, że trudno 
mieć do niej jakieś większe zastrzeże-
nia. Należy jednak zwrócić uwagę na 
dwie rzeczy, nasuwające się przy lektu-
rze książki. Pierwszą, że autorami po-
szczególnych artykułów są pracownicy, 
zwykle kierownicy odpowiednich ka-
tedr, co wzbudza pewne wątpliwości na-
tury metodologicznej, dotyczące stopnia 
obiektywizmu przekazywanych wiado-
mości. Inna kwestia, że daje to równo-
cześnie pewność, iż zamieszczone wia-
domości są nie tylko w pełni udoku-
mentowane, ale przede wszystkim wia-
rygodne. Druga rzecz, że w niektórych 
tekstach są nadmiernie rozbudowane 
przypisy, z czego można wnioskować, że 
nie było wspólnej koncepcji pisania pra-
cy, a każdy z autorów realizował własną 
wizję artykułu. Prawdopodobnie na sku-
tek tego zdarzają się pewne powtórzenia 
informacji. Ale z drugiej strony przypi-
sy te uzupełniają często tekst zasadniczy 
o nowe wiadomości merytoryczne, a to 
przecież dla każdej publikacji naukowej 
jest ważne.

Jerzy Flaga
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Ks. dr hab. Józef Turek, prof. KUL urodził się 18 
września 1946 roku w Naszacowicach, został ochrzczo-
ny 13 października tegoż roku w kościele parafialnym 
św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu, powiat Nowy 
Sącz, diecezja tarnowska. Rodzice, Stanisław i Stefania 
z domu Kurowska, utrzymywali wielodzietną rodzi-
nę z kilkuhektarowego gospodarstwa. Józef był szesna-
stym dzieckiem z siedemnaściorga rodzeństwa, z któ-
rego siedmioro zmarło w wieku dziecięcym. Do szkoły 
podstawowej uczęszczał w Naszacowicach (sześć klas) 
i w Podegrodziu (klasa siódma). Następnie podjął na-
ukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. 
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1964 r wstąpił do 
Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” 
w Olsztynie. W trakcie studiów seminaryjnych zo-
stał powołany do odbycia zasadniczej służby wojsko-
wej, którą w całości (2 lata) odsłużył w Kołobrzegu. 
20 czerwca 1971 roku w konkatedrze św. Jakuba 
w Olsztynie przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa 
Warmińskiego Józefa Drzazgi i został posłany do pra-
cy duszpasterskiej w parafii św. Józefa w Morągu, gdzie 
przez dwa lata pracował jako wikariusz.

W 1973 roku rozpoczął studia z filozofii przyro-
dy na Wydziale Filozofii KUL. W 1978 obronił dok-
torat (Kosmologia Alberta Einsteina i jej f ilozof icz-
ne uwarunkowania) i podjął wykłady z filozofii przy-
rody i filozofii Boga w Warmińskim Seminarium 
Duchownym w Olsztynie. W 1982 roku został za-
trudniony na Wydziale Filozofii KUL, najpierw jako 
prowadzący zajęcia zlecone, a od 1986 jako asystent. 
Przebywał na stypendiach naukowych w Louvain-la-
Neuve (pobyt roczny w 1980), Castel Gandolfo (sty-
pendium półroczne w 1984), Londynie (2 miesią-
ce w 1991) i Leuven (3 miesiące w 1997). W 1996 
uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie fi-
lozofii przyrodoznawstwa na podstawie monografii 
Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmo-
logii. Dwa lata później został kierownikiem Katedry 

Filozofii Kosmologii, a od 1999 roku był zatrudniony 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W la-
tach 1999-2002 i 2008-2009 był prodziekanem ds. stu-
denckich Wydziału Filozofii.

Na KUL wykładał filozofię przyrody, kosmolo-
gię relatywistyczną i filozofię kosmologii. Prowadził 
też wykłady z filozofii przyrody i relacji między na-
uką a religią w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie (1999-2001), w Kolegium św. Tomasza 
w Kaliningradzie (1994-1999), oraz na Słowacji, 
w Paryżu i w kilku wyższych seminariach duchownych 
w Polsce: w Warmińskim Seminarium w Olsztynie 
(1978-2001), w Arcybiskupim Seminarium w Lublinie 
(1986-1992) i w Seminarium OO. Marianów 
w Lublinie. Był cenionym wykładowcą, czego dowo-
dem stał się przyznany mu przez studentów Instytutu 
Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL tytuł 
Wykładowcy Roku (2006/2007). Pod jego kierunkiem 
powstało ponad 50 prac magisterskich i dwa doktoraty 
(jeden obroniony, drugi przygotowany do obrony).

Jako kierownik Sekcji Filozofii Przyrody zainicjował 
i doprowadził do powołania Studium Nauczycielskiego 
pozwalającego studentom uzyskać uprawnienia na-
uczycielskie do nauczania fizyki i biologii. Dzięki tej 
inicjatywie nasi absolwenci pracują w różnych szkołach 
jako nauczyciele tych przedmiotów. W latach 1997-
98 podjął pierwsze starania o utworzenie unikatowego 
kierunku studiów Filozofia przyrody i nauk przyrodni-
czych. W dużej mierze dzięki jego wytrwałości i zaan-
gażowaniu ponownie podjęte starania zakończyły się 
tym razem sukcesem i rozpoczęciem w roku 2010/11 
naboru na nowy kierunek Przyrodoznawstwo i f ilozofia 
przyrody dający uprawnienia do nauczania w szkołach 
dwóch przedmiotów: przyrody i filozofii.

Dzięki inicjatywie Księdza Profesora w Instytucie 
Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych wprowadzo-
ny został tzw. wykład gościnny przeprowadzany przez 
zaproszonego spoza Uczelni wykładowcę. Wykład ta-
ki umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
z różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zapo-
znanie naszych studentów z podejmowaną przez te 
ośrodki problematyką badawczą. Wykład ten przepro-
wadzili m.in.: prof. Marek Szydłowski, prof. Michał 
Tempczyk, prof. Paweł Zeidler.

W swojej pracy naukowej ks. prof. Józef Turek zaj-
mował się przede wszystkim filozofią przyrody i filo-
zofią kosmologii, lecz również filozofią nauki, filozo-
fią Boga i metafilozofią a także relacjami między nauką 
a filozofią oraz między nauką a religią, teologią i wiarą. 
Opublikował trzy monografie (praca doktorska, habili-
tacyjna oraz wydana w 2009 r. książka Filozoficzne in-
terpretacje faktów naukowych) i około stu innych pozycji 
– artykułów, haseł encyklopedycznych i recenzji.

W ostatnim okresie swojej pracy badawczej Ksiądz 
Profesor koncentrował się na filozoficznej i świato-
poglądowej problematyce pojawiającej się w kontek-
ście tzw. kosmicznych koincydencji oraz ich antropicz-
nych i filozoficznych wyjaśnień. Problematyce tej po-
święcił szereg obszernych artykułów, m.in. Wyjaśnianie 
antropiczne w kosmologii, Możliwość wyjaśnienia ko-
smicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji 

Ks. Prof. Józef Turek (1946-2010)
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Hipotezy Wielu Wszechświatów, Czy subtelne dostroje-
nia kosmicznych koincydencji są rzeczywiście subtelnie do-
strojone?, Filozof iczne wyjaśnienie subtelnych dostrojeń 
Wszechświata do życia biologicznego. Tym zagadnieniom 
poświęcona była również przygotowywana przez nie-
go, nawet w czasie pobytów w szpitalu, monografia pt. 
Filozoficzne wyjaśnianie kosmicznych koincydencji.

W ścisłym związku z konkretnymi zagadnieniami 
przedmiotowymi podejmował on również problematy-
kę metaprzedmiotową i ogólnokosmologiczną stawia-
jąc sobie za cel w miarę całościowe ukazanie rozległego 
spektrum kwestii wchodzących w zakres filozofii kosmo-
logii. Efektem jego prac nad realizacją tego zadania stał 
się obszerny, blisko 50-stronicowy artykuł pt. Filozofia 
kosmologii – zarys problematyki, a także szereg haseł en-
cyklopedycznych zarówno w Encyklopedii Katolickiej, 
jak i w Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Badania naukowe z filozofii kosmologii dostarczały 
księdzu Profesorowi zarówno konkretnych przykładów, 
jak i inspiracji do podejmowania ogólniejszej proble-
matyki metafilozoficznej skoncentrowanej głównie na 
wzajemnych relacjach nauki i filozofii. Chodziło w nich 
przede wszystkim o możliwości wykorzystywania osią-
gnięć nauk szczegółowych w rozważaniach filozoficz-
nych. Problematyka ta została przedstawiona w trzech 
artykułach poświęconych Albertowi Einsteinowi 
(Metafilozofia Alberta Einsteina; Albert Einstein o wza-
jemnych związkach nauki i f ilozofii; Albert Einstein pre-
kursorem hipotetyzmu Karla Poppera) oraz w monogra-
fii poświęconej filozoficznym interpretacjom faktów 
naukowych.

Ważnym przedmiotem badań i zainteresowań 
Księdza Profesora były kwestie światopoglądowe, doty-
czące zwłaszcza wzajemnych relacji nauki i wiary oraz 
religii. Uprawiana przez niego kosmologia i jej filozo-
fia oraz badania z zakresu metafilozofii dawały mu za-
sadne podstawy do kompetentnego włączania się w cią-
gle aktualne i budzące wiele emocji dyskusje w tym 
zakresie. Problematyce tej poświęcił kilka artykułów 
oraz referatów i prelekcji na konferencjach i sympo-
zjach w ośrodkach akademickich Krakowa, Poznania, 
Łodzi, Zielonej Góry, Torunia i Lublina (Ważniejsze 
źródła konfliktu nauka-wiara, Kosmologiczny kontekst 
formułowanych współcześnie argumentów teistycznych, 
Metodologiczne ograniczenia w procedurach unaukowie-
nia teologii, Argumenty teistyczne w kontekście współcze-
snej kosmologii). Problematyka ta była też przedmiotem 
prowadzonych przez niego w ostatnich latach wykła-
dów monograficznych.

11 lipca 1993 r. Ojciec święty Jan Paweł II odznaczył 
go godnością Kapelana Jego Świątobliwości, a 25 lip-
ca 2008 r. papież Benedykt XVI nadał mu tytuł Prałata 
Honorowego.

Ks. prof. Józef Turek został zapamiętany, jako czło-
wiek niezwykłej pracowitości, skromności, pokory 
i wrażliwości, niestrudzony wykładowca i pedagog za-
troskany o sprawy studentów, gorliwy kapłan i spowied-
nik, czego dowodem stały się kwiaty złożone po jego 
śmierci w konfesjonale, w którym przez kilka ostatnich 
lat służył księżom-studentom mieszkającym w konwik-
cie. Tej posłudze pozostał wierny do końca nie zwa-
żając na dolegliwości spowodowane chorobą i skutka-
mi leczenia.

Jako prodziekan ds. studenckich troszczył się i przej-
mował losem zarówno studiujących, jak i pragnących 
po latach powrócić na uczelnię, by dokończyć przerwa-
ne kiedyś studia. Każdego traktował indywidualnie, do-
strzegając nie tylko trudności związane bezpośrednio 
z procesem zdobywania wiedzy, lecz również te, wyni-
kające z nierzadko bardzo złożonej sytuacji życiowej. 
Wszystkim starał się pomagać. Dla studentów był za-
wsze dostępny, nie szczędząc swego czasu na konsulta-
cje, pomoc i rozmowy. Nawet w ostatnim okresie, pomi-
mo ciężkiej choroby, spotykał się ze studentami przygo-
towującymi swoje prace nie tylko pomiędzy kolejnymi 
kursami chemioterapii, ale również w czasie pobytów 
w szpitalu.

Zmarł 4 czerwca 2010 r. w Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej. Pożegnaliśmy go w naszym akade-
mickim kościele 8 czerwca. Mszy św. przewodniczył 
i homilię wygłosił ks. abp Józef Życiński, Metropolita 
Lubelski i Wielki Kanclerz KUL. Uczestniczył w niej 
Senat naszej Uczelni, Rada Wydziału Filozofii KUL, 
przedstawiciele innych polskich uczelni, ponad 50 kon-
celebrujących kapłanów, siostry zakonne, pracownicy 
administracji i liczna grupa studentów. Po mszy św. 
i ostatnim pożegnaniu kondukt żałobny wraz z dele-
gacją naszej uczelni udał się w drogę do kaplicy w ro-
dzinnych Naszacowicach – wybudowanej głównie dzię-
ki staraniom Księdza Profesora – a następnie do ko-
ścioła parafialnego w Podegrodziu. Mszy św. pogrze-
bowej przewodniczył Metropolita Warmiński, ks. abp 
Wojciech Ziemba.

Ks. prof. Józef Turek został pogrzebany na cmenta-
rzu swojej rodzinnej parafii w Podegrodziu. Mówi się 
często, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednakże stratę 
niektórych odczuwa się szczególnie dotkliwie…

ks. Dariusz Dąbek
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15 sierpnia

Chór KUL pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpił z kon-

certem w bazylice mniejszej pod wezwaniem Wniebo-

wzięcia NMP w Zduńskiej Woli.

20 sierpnia

miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora hono-

ris causa Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I, Arcybi-

skupowi Konstantynopola, Patriarsze Ekumenicznemu.

Uniwersytet, honorując Patriarchę Bartłomieja I swo-

im najbardziej zaszczytnym tytułem, pragnie wyrazić 

uznanie dla niezwykle aktywnego przywódcy ducho-

wego, kontynuatora ekumenicznego dzieła wielkich 

patriarchów Konstantynopola: Joachima III, Atenagora-

sa I i Dymitriosa I. Jego Świątobliwość Bartłomiej I jako 

orędownik pokoju i pojednania, wolności religijnej, 

praw i godności człowieka oraz troski o zachowanie 

środowiska naturalnego, stale podtrzymuje świadectwo 

o radości i „świetle Zmartwychwstania”. Oddając swoje 

siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, 

jedności wszystkich chrześcijan oraz dialogowi z innymi 

religiami i współczesnym światem, jest rzeczywiście 

Człowiekiem Dialogu i Nadziei, przekonanym, że hi-

storia jest w rękach Boga, do którego należy ostatnie 

słowo.

21-22 sierpnia

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało spo-

tkanie absolwentów duszpasterstwa. W programie 

został przewidziany czas na modlitwę, wspomnienia, 

dyskusje tematyczne i wspólną zabawę. Organizatorzy 

zapowiadają kontynuację tej inicjatywy.

25 sierpnia

w Ministerstwie Edukacji Narodowej nastąpiło rozstrzy-

gnięcie konkursu na przeprowadzenie olimpiad w latach 

szkolnych 2010/2013. KUL otrzymał dofinansowanie 

wniosku przygotowanego przez Katedrę Prawa Unii Eu-

ropejskiej na organizację „Olimpiady wiedzy o integracji 

europejskiej”.

27-28 sierpnia

odbyły się Duszpasterskie Wykłady Akademickie pod 

hasłem „Biblia a moralność”. W tym roku były one przy-

gotowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL, a celem 

organizatorów było przybliżenie problematyki zawartej 

w najnowszym dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej 

pt. „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowa-

nia chrześcijańskiego”. Honorowym gościem DWA był 

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Tematyka prezento-

wana na wykładach i w dyskusji została ujęta w trzech 

aspektach: Dar Życia – Dar Przymierza – Odpowiedź 

Człowieka.

27 sierpnia

W galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL odbył się werni-

saż prac Jana Lenicy.

31 sierpnia – 7 września

Chór KUL odbył zagraniczną podróż koncertową. Zespół 

pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpił z koncertami:

 – 1 września w Kościele St. Gellert w Budapeszcie 

(Węgry). W koncercie wziął także udział Chór Montever-

diego z Budapesztu;

 – 3 września w Kościele św. Józefa w Sofii (Bułga-

ria). Współorganizatorami tego koncertu byli: Parafia 

św. Józefa w Sofii, Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii 

i Instytut Polski w Sofii.

 – 4 września w sali koncertowej konserwatorium 

Uniwersytetu Trackiego w Edirne (Turcja). W koncer-

cie z Chórem zagrała Orkiestra Uniwersytetu w Edirne. 

W programie koncertów muzyka chóralna kompozyto-

rów różnych epok i stylów ze szczególnym uwzględnie-

niem twórczości polskich kompozytorów.

2-3 września

na KUL odbyły się warsztaty dla Koordynatorów Uczel-

nianych Programu LLP-Erasmus z polskich uczelni zor-

ganizowane przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynaro-

dowych Działu Współpracy z Zagranicą KUL.

6-8 września

w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się współor-

ganizowana przez KUL międzynarodowa konferencja 

pt. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego 

pogranicza”. Konferencja była objęta honorowym pa-

tronatem: abp prof. Józef Życiński, Metropolita Lubelski, 

Wielki Kanclerz KUL oraz ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Instytut Filologii Romańskiej KUL wraz z Zarządem 

Głównym PTN oraz Zakładem Lingwistyki Stosowanej 

UMCS zorganizował konferencję „Niezwykły uczeń – 

indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków 

obcych”. Harmonogram wykładów dostępny jest na 

stronie internetowej Instytutu Historii Sztuki.

15-17 września

KUL był współorganizatorem odbywającego się w Lu-

blinie II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji 

Społecznej pt. „Autonomia nauki o komunikowaniu”. 

Organizowane sesje plenarne poświęcone były kwe-

stiom autonomii, metodologii i siatce pojęciowej stoso-

wanej współcześnie w studiach nad komunikowaniem 

i mediami. W trakcie jednej z sesji plenarnych zapre-

zentowane zostały zróżnicowane podejścia w sposobie 

analizowania reklamy, badaniach nad komunikowa-

niem politycznym, agenda-setting i media coverage. 

Problem interdyscyplinarności prowadzonych badań 

zaakcentowany został także w ramach obrad zróżnico-

wanych sekcji badawczych. Specjalne panele poświę-

cone były badaniom porównawczym nad systemami 

odpowiedzialności mediów w Europie, studiom nad 

dziennikarstwem oraz debacie na temat przyszłości 

mediów publicznych.

16-17 września

Katedra Historii Kultury Intelektualnej i Katedra Historii 

Filozofii w Polsce zorganizowali ogólnopolską konfe-

rencję „Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej” 

z cyklu „Seminarium Historyków Filozofii Polskiej”.

W seminarium, w formie dwudniowej konferencji, za-

prezentuje się ponad 40 osób ze wszystkich ośrodków 

uniwersyteckich w Polsce. Organizatorzy przewidują 

dwie sesje: popołudniową sesję plenarną – z panelem 

o charakterze metodologicznym i bardziej ogólnymi 

wykładami, oraz sesję przedpołudniową – w grupach 

tematycznych.

17 września

W związku z 71. rocznicą agresji Rosji Sowieckiej na 

Polskę władze Lublina we współpracy z licznymi or-

ganizacjami, przygotowały sesję popularnonaukową, 

w ramach której odbył się pokaz filmu autorstwa Adama 

Sikorskiego pt. „Szkic do portretu podporucznika Jana 

Bołbotta”. Ppor. Jan Bołbott to absolwent KUL, który 

pośmiertnie został odznaczony orderem Virtuti Militari 

za czyny wybitnego męstwa i odwagi podczas II wojny 

światowej.

18-24 września

odbyła się VII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki pt. 

Nauka przygodą życia. Dodatkowe informacje: www.

kul.pl/festiwal

Kalendarium
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19-22 września

w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą odbył się Ogólnopolski 

Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania 

Administracyjnego zorganizowany przez Wydział Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedrę Nauki 

Administracji oraz Katedrę Prawa Administracyjnego.

20 września

na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekono-

micznych w Tomaszowie Lubelskim odbyła się mię-

dzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zrównoważony 

rozwój obszarów przygranicznych”.

21-22 września

Wydział Filozofii KUL wraz z Wydziałem Filozofii i Socjo-

logii UMCS zorganizowali dwudniową Międzyuczelnianą 

Debatę Filozoficzną pt. „Naukowy a religijny obraz świa-

ta”. W otwartej dyskusji wzięli dział wybitni specjaliści, 

filozofowie i znawcy problematyki.

22-23 września

odbyły się seminaria naukowe z udziałem ponad 60 

uczestników z Województwa Lubelskiego w ramach 

projektu „Więzi społeczne zamiast więzień”.

23 września

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL zorganizo-

wał konferencję naukową pt. „Horyzont religijny polskiej 

literatury emigracyjnej”.

28-29 września

Katedra Filozofii Religii zorganizowała VI Ogólnopolskie 

Sympozjum z cyklu Filozofować w kontekście teologii 

pt. „Apologia religii”. 

28 września

w ramach II Zjazdu Polskich Absolwentów Wydziału 

Nauk Kościelnych Uniwersytetu Nawarry w Pampelu-

nie odbyła się międzynarodowa sesja naukowa, której 

współorganizatorem była Katedra Chrystologii KUL.

z wizytą na KUL przebywała Prorektor Katolickiego 

Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie prof. Maria 

Luisa De Natale.

władze KUL podpisały umowę z Zarządem Wojewódz-

twa Lubelskiego o dofinansowanie budowy Centrum 

Transferu Wiedzy, które powstanie przy Al. Racławickich 

(jest to ostatni etap budowy Kolegium Jana Pawła II). 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany 

czas zakończenia budowy to czwarty kwartał 2012 r. 

30 września

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonało 

kategoryzacji jednostek naukowych, 5 Wydziałów KUL 

otrzymało najwyższą, 1. Kategorię: Wydział Teologii, 

Filozofii, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-

nistracji, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, 2. 

Kategorię – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeń-

stwie w Stalowej Woli, 4. Kategorię – Wydział Mate-

matyczno-Przyrodniczy i Wydział Zamiejscowy Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, 

Kategorię 5. – Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Go-

spodarce w Stalowej Woli.

Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL 

otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego na realizację dwóch projektów w ra-

mach Priorytetu IV PO KL Szkolnictwo wyższe i nauka, 

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycz-

nego uczelni.

Dofinansowanie uzyskał projekt „Najlepsze praktyki” 

w strategicznej transformacji KUL. Będzie on realizowa-

ny od października 2010 do końca 2015. Celem projektu 

jest m.in. stworzenie nowej oferty dydaktycznej i wy-

kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

w zakresie odpowiedzialnego społecznego transferu 

innowacji; podniesienie jakości i atrakcyjności oferty 

dydaktycznej; zwiększenie mobilności młodej kadry dy-

daktycznej i doktorantów KUL. W działaniach projektu 

weźmie udział 764 osoby, w tym 134 pracowników na-

ukowych KUL oraz 630 studentów z obszaru kluczowego 

(teologia, filozofia, prawo, nauki społeczne). Budżet 

projektu wynosi: 9 187 323,98 zł. 

Dofinansowanie uzyskał również projekt „Wykwalifiko-

wana kadra szansą na lepsze jutro – studia podyplomo-

we i kursy dokształcające”, którego realizacja przewidzia-

na jest od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r. 

Celem projektu jest przygotowanie kadr dla gospodarki 

Polski działających na rzecz zmniejszenia dysproporcji 

gospodarczych i społecznych w kraju. W tym celu zo-

staną uruchomione studia podyplomowe w zakresie 

przyrodoznawstwa; mediacji i negocjacji prawniczych; 

studia informatyczne w zakresie: projektowania i zarzą-

dzania sieciami komputerowymi, dynamicznych stron 

www, technik informacyjnych i komputerowej analizy 

danych oraz studia podyplomowe w zakresie studiów 

wschodnich. Ponadto przeprowadzone zostaną kursy 

dokształcające z mediacji i negocjacji oraz z informatyki. 

Łącznie zostanie przeszkolonych 716 osób. Budżet pro-

jektu wynosi: 1 835 306 zł.

1 października

Początek roku akademickiego 2010/2011

1-3 października

Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijań-

skiej była gospodarzem X Sympozjum Kazimierskiego 

poświęconego kulturze świata późnego antyku i wcze-

snego chrześcijaństwa pt. „Granice świętości w świecie 

starożytnym i wczesnochrześcijańskim”.

2 października

odbyła się piąta edycja konferencji z cyklu Spotkanie 

Edytorów, organizowana przez Katedrę Historii Filozofii 

w Polsce oraz Instytut Historii Kultury w Średniowieczu 

KUL.

Tematem tegorocznych obrad była problematyka zwią-

zana z warsztatem naukowym przekładów średnio-

wiecznych tekstów naukowych.

Scena Plastyczna KUL zaprezentowała premierowy po-

kaz spektaklu Leszka Mądzika pt. „Przejście”. Muzykę do 

spektaklu skomponował Tomasz Stańko.

„Czas je wypełnia. W każdej porze życia dyskretnie nas 

zabiera. Najmniej odczuwamy jego rezultat w błogosta-

nie młodości i witalności. Patyna zbiera jednak swoje 

żniwo, czyni to bez złej woli, a raczej w poczuciu święto-

ści tajemnicy o nas samych. Każe dostrzec sens procesu 

odchodzenia nieuchronnie przesypując klepsydrę ziemi” 

– tak o spektaklu mówi jego twórca Leszek Mądzik. 

3 października

odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 

2010/2011 na Wydziałach Zamiejscowych w Stalowej 

Woli.

4 października

w ramach całorocznej edycji otwartych wykładów z hi-

storii sztuki, zatytułowanych „Aktualność sztuki”, odbył 

się wykład dr Anny Głowy (KUL) pt. „Od dekadencji do 

transformacji. Późny antyk w oczach historyków”.
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5 października

w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT 

w upowszechnianiu osiągnięć nauki” odbyło się se-

minarium pt. „Radioaktywne skażenie (wcześniejsze, 

obecne i w przyszłości) na terenie Rosji i Białorusi w na-

stępstwie zdarzeń w Czarnobylu” z udziałem profesora 

Walerego Snakina z Moskiewskiego Uniwersytetu Ło-

monosowa i Rosyjskiej Akademii Nauk.

7 października

w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” otwarto 

Biuro Kultury, które jest nową inicjatywą grupy Para-

Fraza. Biuro Kultury jest miejscem, w którym studenci 

mogą dowiadywać się o lubelskich wydarzeniach kul-

turalnych. W ramach działalności biura będą organizo-

wane dyskusje i warsztaty, dzięki którym studenci będą 

mogli rozwijać swoje kompetencje.

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium 

otwarte nt. „Human cognition and psychology  of 

wisdom” (Ludzkie poznanie i psychologia mądrości), 

z udziałem profesora Imrich Ruisela, ze Słowackiej Aka-

demii Nauk.

7-8 października

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL we współpracy 

z Dominikańskim Centrum Studiów nad Teologią i Spo-

łeczeństwem w Nijmegen i Katedrą Literatury i Języka 

Niderlandzkiego KUL zorganizowali międzynarodową 

konferencję pt. „Tożsamość chrześcijańska. Doświadcze-

nia Holandii i Polski”.

7-16 października

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego 

KUL zorganizowała „Dni Meksyku”.

8 października

Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Caritas 

Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 

II zorganizowali konferencję naukową pt. „Skazani na 

ubóstwo”. 

11 października

Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Za-

chęty Sztuk Pięknych oraz  Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Łopacińskiego zorganizowali wykład dr. 

Marcina Pastwy pt. „Cy Twombly – obrazy mitów”.

Koło Naukowe Studentów MISH było gospodarzem Fo-

rum Interdyscyplinarnego, Tegoroczne spotkania roz-

począł referat pt. „Między potrzebą a darem. O kategorii 

miłości w twórczości Fiodora Dostojewskiego”, wygło-

szony przez Jolantę Prochowicz, studentkę II roku MISH, 

prezesa Koła Naukowego Studentów MISH.

11-29 października

Instytut Europeistyki zaprosił do wygłoszenia wykła-

dów fakultatywnych Hansa-Michaela Schwandt’a, eme-

rytowanego Konsula Generalnego RFN w Vancouver 

i Melbourne.

14 października

odbyła się promocja XIV tomu Encyklopedii Katolickiej.

14-15 października

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu zorgani-

zowała konferencję „Powinowactwa sztuk W kulturze 

oświecenia i romantyzmu”.

15 października

wykład inaugurujący Konwersatoria Myśli Karola Woj-

tyły – Jana Pawła II, w tym roku pod hasłem „Od 

zdumienia osobą do myślenia o osobie”, wygłosił prof. 

Władysław Stróżewski (UJ). Temat referatu i dyskusji: 

Osoba i wartości.

15 października

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika Koła Nauko-

wego Studentów MISH „Myszliciel”. W premierowym 

numerze m.in.: recenzje, relacje, teksty naukowe 

i popularnonaukowe. 

odbyła się konferencja kończąca szkolenia w ramach 

projektu „Przez ludzi dla ludzi”.

w Teatrze ITP odbyła się jubileuszowa premiera – „Nowy 

Raj Utracony”, tragikomedia muzyczna, opowiadająca 

o skutkach flirtu z popkulturą. Na kanwie miltonow-

skiego dzieła aktorzy ukazują tragiczną historię Adama 

i Ewy.

9 października na Kanale 

Żerańskim w Warszawie 

odbyły się Długodystansowe 

Mistrzostwa Polski 

w Wioślarstwie. 

Uczestnicy regat mieli do prze-

płynięcia 8 kilometrów. Złoty 

Medal w jedynce w kategorii 

masters zdobył prof. Andrzej 

Jurga startujący w barwach 

AZS-AWF Warszawa. Tego dnia, 

po tych zawodach odzyskał on 

tytuł najlepszego skiffisty dłu-

godystansowego pośród byłych 

mistrzów wioślarstwa, utracony 

w roku 2009, kiedy zajął trzecie 

miejsce (brązowy medal).
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17 października

odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 

2010/2011. Wykład inauguracyjny – „Polska w Europie 

XXI wieku w wizji Jana Pawła II” wygłosił prof. Włady-

sław Bartoszewski.

18 października

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium 

otwarte nt. „Historyczne dziedzictwo Imperium Habs-

burskiego, Rosyjskiego i Otomańskiego na Bałkanach 

i Kaukazie w kontekście obecnej sytuacji polityczno-

narodowościowej”, z udziałem profesora Marco Jačova 

z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.

odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezen-

towany został film dokumentalny o apostole Pawle 

pt. „Paweł z Tarsu. Pojednanie światów”, zrealizowany 

przez Famesound Production z Wrocławia, oraz książka 

ks. prof. Waldemara Rakocego pt. „Rozmowy z Pawłem 

z Tarsu. O Bogu i człowieku”.

19 października

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL 

zaprosił na wykład otwarty ks. prof. Tadeusza Lewic-

kiego, SDB z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego 

w Rzymie, pt. „Uniwersalność i polskość filmów Krzysz-

tofa Kieślowskiego”.

Katedra Języka Polskiego KUL zorganizowała wykład 

otwarty prof. Janusza Czyża (Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy KUL, Katedra Technologii Społeczeństwa 

Informacyjnego), pt. „Wspólne korzenie lingwistyczne, 

szczególnie fonetyczne i matematyczne, zwłaszcza geo-

metryczne i statystyczne, dokonań Wallisa, Markowa 

i Grassmanna oraz ich znaczenie dla porządków lingwi-

stycznych i informatycznych”.

20 października

prof. Erich Naab (Katolicki Uniwersytet Eichstätt-

Ingolstadt) wygłosił wykład pt. „Pojednanie i sprawie-

dliwość (według Listu do Rzymian 3,20-31)” na zapro-

szenie Katedry Historii Dogmatów KUL.

Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego 

oraz Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fun-

dacja Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Sekcja Za-

trudnienia i Prawa Pracy Izby Adwokackiej Pensylwanii 

zorganizowali międzynarodową konferencję „Współcze-

sne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej 

perspektywy”.

odbyło się I Seminarium Naukowe pt. „O co chodzi (w) 

Europie?” zorganizowane w ramach cyklu „Człowiek – 

Społeczeństwo – Państwo”. Organizatorami spotkania 

była Katedra Stosunków Międzynarodowych i Instytut 

Sądecko-Lubelski.

21 października

Instytut Historii KUL oraz Instytut Pamięci Narodo-

wej Oddział w Lublinie współorganizowali seminarium 

otwarte z historii XX wieku. Referat pt. „Forpoczta Hitle-

ra. Niemiecka dywersja w Polsce we wrześniu 1939 r.” 

wygłosił dr Tomasz Chinciński.

odbyła się konferencja pt. „Znaczenie badań nauko-

wych i komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych 

dla gospodarki” otwierająca projekt „Transfer wiedzy 

i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Organizatorzy – Katolicki Uniwersytet Lu-

belski Jana Pawła II oraz Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicz-

nego Sp. z o.o. 

Duszpasterstwo Akademickie KUL było gospodarzem 

spotkania z twórcami filmu „Popiełuszko. Wolność jest 

w nas” – reżyserem Rafałem Wieczyńskim oraz odtwór-

cą głównej roli Adamem Woronowiczem. Spotkanie 

poprowadził o. Krzysztof Ołdakowski, SJ – redaktor 

naczelny Przeglądu Powszechnego.

21-22 października

odbyła się międzynarodowa konferencja biblijna pt. 

„Biblia a moralność. Współczesne problemy moralne 

w świetle słowa Bożego” zorganizowana przez Instytut 

Nauk Biblijnych KUL. Wykład inauguracyjny wygłosił 

kard. William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 

przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej.

21-23 października

Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Pol-

skiej KUL oraz Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną 

zorganizowali konferencję dedykowaną śp. Marii Ja-

sińskiej Wojtkowskiej, pt. „Potrzeba sacrum. Literatura 

polska okresu PRL-u”. 

23 października

Uczelniany Samorząd Studentów zorganizował koncert 

„Pogodno” z supportem zespołu „Miąższ”.

25 października

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium 

otwarte nt. „Ekstremofilne metanotrofy: od genomu do 

biotechnologii” z udziałem profesora Yuria Alexandrovi-

cha Trotsenko z Rosyjskiej Akademii Nauk.

Katedra Historii i Etnologii Religii KUL była gospodarzem 

sympozjum naukowego pt. „Badania religiologiczne 

w Polsce”. W ramach sympozjum wręczono Księgę Pa-

miątkową dedykowaną Księdzu Profesorowi Henrykowi 

Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin.
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w ramach otwartych wykładów z historii sztuki pt. „Ak-

tualność sztuki”, zorganizowanych przez Instytut Historii 

Sztuki KUL, we współpracy z Miejską Biblioteką Publicz-

ną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Lubelskim 

Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych wykład pt. „Znad 

Bosforu nad Wisłę. Wątki bizantyjskie w sztuce polskiej 

dawnej i dzisiajszej” wygłosił dr Daniel Próchniak.

26 października

wykład gościnny nt. „Veränderungen im Kasusgebrauch 

des Deutschen“ na zaproszenie Instytutu Filologii Ger-

mańskiej wygłosił prof. Heinz Vater z Uniwersytetu 

w Kolonii.

odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowo-

szkoleniowe „Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy 

w perspektywie interdyscyplinarnej” zorganizowane 

przez Katedrę Psychoprofilaktyki Rodziny KUL i Katedrę 

Środowiskowej Opieki Zdrowotnej UM w Lublinie.

28 października

odbył się Dzień Otwartych Drzwi. W programie znalazły 

się interesujące wykłady i spotkania z pracownikami 

i studentami KUL. Nasz Uniwersytet odwiedziło ponad 

1,5 tys. uczniów.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL oraz 

Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Nauko-

wego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz 

z referatem dr. Romana Majerana (KUL) nt. „Sylwetka 

Juliana z Eklanum w świetle pism polemicznych św. 

Augustyna”.

29 października

Instytut Historii KUL był współorganizatorem konferen-

cji naukowej pt. „Małżeństwa w późnym średniowieczu” 

organizowanej wraz z Centrum Studiów Średniowiecz-

nych Uniwersytetu Karola w Pradze.

3, 10 i 17 listopada

odbyły się Debaty z kandydatami na urząd Prezydenta 

Miasta Lublina zorganizowane przez Instytut Dzienni-

karstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Kurier Lubelski, 

Radio Lublin oraz TVP Lublin. Tematy dotyczyły starań 

miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, nadzie-

je i obawy młodzieży oraz lubelskie bariery w przestrze-

ni miejskiej i w każdym z nas.

4 listopada

Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem uroczy-

stości wręczenia nagród i dyplomów laureatom i fina-

listom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę 

im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną 

pracę magisterską. W tym roku jury uhonorowało Annę 

Cynarską (UJ) i Miłosza Kłubkowskiego (UMK). Gościem 

honorowym był prof. Andrzej Zgorzelski, syn wybitnego 

literaturoznawcy.

odbyło się sympozjum pt. „Jan Paweł II – wezwanie do 

świętości” zorganizowane przez Instytut Jana Pawła 

II KUL. Wykłady wygłosili: abp Mieczysław Mokrzycki 

(były sekretarz osobisty Ojca świętego), ks. prof. Andrzej 

Szostek MIC, prof. Zdzisław Kijas OFMConv., prof. Rocco 

Buttiglione.

W przeddzień sympozjum odbył się koncert „Aus Liebe 

– z miłości” dedykowany Mistrzowi – Janowi Pawłowi II 

oraz jego uczniowi, który również stał się Mistrzem ks. 

Tadeuszowi Styczniowi. Wydarzeniem towarzyszącym 

była również wystawa fotografii Marii Ożóg „Camino de 

Santiago – droga Europy”.

4-6 listopada

Ambasada Francji wspólnie z Instytutem Filologii Ro-

mańskiej KUL zorganizowała szkolenie dla nauczycieli 

akademickich.

5-7 listopada

Katedra Języków Wschodniosłowiańskich Instytutu 

Filologii Słowiańskiej KUL przy współudziale Instytu-

tu Słowianoznawsta i Rosyjskiego Centrum Kultury 

w Równem (Ukraina) zorganizowały międzynarodową 

konferencję naukową „Tradycyjna kultura ludowa w 

rosyjskim, ukraińskim i polskim językowym obrazie 

świata”.

7 listopada

Chór KUL pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpił w kon-

cercie, dedykowanym pamięci ofiar katastrofy w Smo-

leńsku, w ramach VII Zaduszek Kresowych.

8 listopada

odbyła się polsko-niemiecka rozmowa wokół książki 

Wilma Hosenfelda „Staram się ratować każdego. Życie 

niemieckiego oficera w listach i dziennikach”. Organiza-

torzy: Biblioteka Uniwersytecka KUL, Fundacja Rozwoju 

KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera.

w ramach otwartych wykładów z historii sztuki „Aktu-

alność sztuki” dr Marcin Lachowski wygłosił wykład pt. 

„Nowocześni po katastrofie”. 

Instytut Teologii Moralnej KUL, Polski Związek Kobiet 

Katolickich oraz Harcerskie Koło Akademickie „Żywio-

ły” zorganizowali sympozjum pt. „Spowiedź kobiet”. 

W ramach sesji odbyła się prezentacja książki, pod tym 

samym tytułem, Andrzeja Derdziuka OFMCap i Adama 

Zwierza OFMCap.

8-9 listopada

Akademickie Studio Filmowe KUL, we współpracy z Ki-

noteatrem Projekt zorganizowało polską edycję festiwa-

lu filmowego Religion Today. 

12 listopada

odbyła się konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy 

kontroli konstytucyjności prawa” zorganizowana przez 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

KUL.



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 5-6 (127-128) wrzesień-grudzień 2010

47
z 

ży
ci

a 
U

ni
w

er
sy

te
tu

wykład pt. „Tekst digitalny” na zaproszenie Katedry 

Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego wygłosiła prof. 

Ewy Szczęsnej (Uniwersytet Warszawski).

12-13 listopada

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL 

oraz Katedra Metodologii Filozofii KUL zorganizowali 

konferencję pt. „Filozofia a potoczny obraz świata”.

15 listopada

odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora hono-

ris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II Księdzu Profesorowi Lotharowi Roosowi oraz 

Profesorowi Eduardowi Gauglerowi.

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa ks. prof. 

Lotharowi Roosowi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla Jego 

działalności, nieustannego podkreślania konieczności 

uznawania trwałych wartości religijnych i moralnych 

we współczesnych społeczeństwach oraz niewystarczal-

ności dyskursu publicznego bez Boga jako ostatecznego 

fundamentu życia społecznego. W sposób bezkom-

promisowy broni On ludzkiego życia, ciągle od nowa 

szukając argumentów na rzecz nienaruszalności tej pod-

stawowej wartości. Dążąc do prawdy naukowej nigdy 

nie zwątpił w znaczenie katolickiej nauki społecznej i jej 

rolę we współczesnym świecie, przekonująco podkreśla-

jąc jej aktualność i wpływ na życie społeczne.

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. 

Eduardowi Gauglerowi, Uniwersytet pragnie wyrazić 

szacunek i uznanie dla działalności Pana Profesora, któ-

ry będąc osobą o niezwykłej wrażliwości społecznej 

rozwinął koncepcję humanizacji pracy, wprowadzając 

ją do nauk o organizacji i zarządzaniu. Poprzez badania 

własne, koordynację projektów, kształcenie standardów 

przyszłych managerów i prywatnych przedsiębiorców 

Profesor Gaugler wniósł znaczący wkład w budowanie 

świadomości znaczenia ludzkiego wymiaru pracy w ra-

mach nauk o zarządzaniu.

15-16 listopada

Wydział Nauk Społecznych KUL oraz Fundacja Konrada 

Adenauera w Polsce zorganizowali polsko-niemiecką 

konferencję naukową pt. „Społeczna gospodarka ryn-

kowa w Polsce – postulat czy rzeczywistość” z okazji 

jubileuszu 30-lecia powołania Wydziału Nauk Społecz-

nych KUL i współpracy polsko-niemieckiej. Gośćmi kon-

ferencji byli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak oraz 

ks. prof. Lothar Roos i prof. Eduard Gaugler.

16 listopada

na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie 

w Stalowej Woli odbyła się Międzynarodowa Konfe-

rencja pt. „Wartości w rodzinie w procesie przemian 

społeczno-gospodarczych”.

Katedra Logiki KUL była gospodarzem II Jesiennej Kon-

ferencji Logiki KUL pt. „Logika w filozofii – filozofia 

w logice”. 

16-17 listopada

Katedra Relacji między Nauką a Wiarą KUL, Instytut 

Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja 

Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towa-

rzystwa Filozoficznego zorganizowali międzynarodową 

konferencję „Nauki przyrodnicze a nowy ateizm”.

17 listopada

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL zorganizowa-

ło konferencję naukową pt. „Od zera do milionera”. 

W spotkaniu uczestniczyli biznesmeni, którzy dzielili się 

ze studentami doświadczeniem zawodowym.

odbyła się konferencja pt. „Migranci w procesie inte-

gracji – doświadczenia i rekomendacje” zorganizowana 

przez  Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Instytut 

na rzecz Państwa Prawa.

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium 

otwarte nt. „Strategic management of a public organi-

sation” (Zarządzanie strategiczne organizacją publicz-

ną), z udziałem prof. Simona Donoghue z Uniwersytetu 

w Leeds.

18 listopada

z okazji XXV rocznicy śmierci księdza Wojciecha Daniel-

skiego, świadka umiłowania liturgii, także w naszym 

Uniwersytecie, Sekcja Liturgiki KUL, Ruch Światło-Życie, 

koledzy, uczniowie i wychowankowie zorganizowali 

okolicznościowe wspomnienie i sesję naukową „Życie 

uczynił liturgią”.

Biblioteka Uniwersytecka KUL przygotowała wystawę 

publikacji związanych z ks. W. Danielskim.

odbył się wykład dr. hab. Ryszarda Koziołka (Uniwersy-

tet Śląski) pt. „Uwolnić Sienkiewicza! Lektura jako dopo-

wiadanie” na zaproszenie Katedry Dydaktyki Literatury 

i Języka Polskiego oraz Instytut Filologii Polskiej KUL.

Katedra Literatury Współczesnej zorganizowała „Za-

duszki emigracyjne”.

Biuro Karier KUL po raz szósty zorganizowało Studenckie 

Targi Pracy i Praktyk, stanowiące doskonałą okazję 

do zapoznania się zarówno z ofertą rekrutacyjną, jak 

i wymaganiami stawianymi przyszłym pracownikom. 

Podczas Targów zaprezentowało się ponad 40 wystaw-

ców, przedstawiając oferty pracy, praktyk oraz staży 

w poszczególnych działach.
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18-19 listopada

odbyły się XXXV Dni Duchowości pt. „Bo źle się modlicie” 

(Jk 4, 3) zorganizowane przez Instytut Teologii Ducho-

wości KUL. Podczas sympozjum absolwenci Podyplo-

mowych Studiów Duchowości Katolickiej KUL odebrali 

dyplomy ukończenie studiów.

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozo-

fii Społecznej KUL oraz Katedra Socjologii Makrostruktur 

i Ruchów Społecznych KUL zorganizowali Międzyna-

rodową Konferencję pt. „Kontrowersje dyskursywne – 

między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną”.

18-21 listopada

Centrum Ucrainicum KUL wraz ze współorganizatorami 

zorganizowało międzynarodową konferencją nauko-

wą pt. „Święty Arcybiskup Lwowa”, poświęconą 150. 

rocznicy urodzin i 5. rocznicy kanonizacji św. Józefa 

Bilczewskiego, arcybiskupa metropolity lwowskiego 

obrządku łacińskiego.

19 listopada

Koło Polonistów KUL było współorganizatorem warsz-

tatów literackich oraz spotkania z poetą Edwardem 

Pasewiczem. 

19-20 listopada

odbyła się konferencja naukowa pt. „CZAS się tym za-

jąć!” zorganizowana z okazji dziesięciolecia istnienia 

Kolegium MISH na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny pt. „Czas i wiecz-

ność. Przesłanie Czarodziejskiej góry Thomasa Manna” 

wygłosił prof. Stanisław Judycki (UG).

Specjalizacja Katechetyki KUL zorganizowała ogólno-

polskie sympozjum katechetyczne w 20. rocznicę po-

wrotu religii do polskiej szkoły nt. „Katecheza w szkole 

współczesnej”.

22 listopada

Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski wręczyła od-

znaczenia Prezydenta RP pracownikom oraz emerytom 

KUL. Na zdjęciu: odznaczenie odbiera Roman Czyrka, 

zazwyczaj po drugiej stronie obiektywu.

odbył się odczyt znanej niemieckiej pisarki Ursuli Kre-

chel z Berlina, wielokrotnie nagrodzonej w ostatnich 

latach za powieść Shanghai fern von wo o niemieckich 

Żydach, przebywających na emigracji w Chinach. Wpro-

wadzenia dokonał dr Herbert Wiesner, Dyrektor Domu 

Literatury w Berlinie (Berliner Literaturhaus), pełniący 

równocześnie funkcję Sekretarza Generalnego niemiec-

kiego PEN-Clubu.

w ramach otwartych wykładów z historii sztuki, „Ak-

tualność sztuki” odbył się wykład dr Jowity Patyry pt. 

„Współczesność a średniowiecze. O inspiracjach kulturą 

wieków średnich w sztuce współczesnej”.

23-24 listopada

odbył się XIII Kiermasz Wydawców Katolickich.

23 listopada

w ramach Kiermaszu Wydawców Katolickich odbyło się 

spotkanie z Hanną Pasterny, autorką książki „Tandem 

w szkocką kratkę”.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Me-

cum” KUL oraz portal Rebelya.pl zorganizowali projekcję 

filmu „List z Polski”.

Instytut Filologii Germańskiej zaprosił z wykładem go-

ścinnym prof. Hartmuta Eggerta z Wolnego Uniwersytetu 

(FU) w Berlinie („Herta Müller als Nobelpreisträgerin“).

24 listopada

Wydział Filozofii obchodził swoje Święto Patronalne 

we wspomnienie św. Alberta. obchody rozpoczęły się 

11 września zmarł 

prof. Wojciech Szapiel, 
pracownik Instytutu Matematyki 
i Informatyki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. 
Urodzony 7 lutego 1948 r. w Szczytnie, absol-

went Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 

UMCS w Lublinie, doktor habilitowany nauk 

matematycznych w zakresie matematyki, pra-

cownik Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS 

(1970-1996). Od 1 października 1996 r. pro-

fesor nadzwyczajny Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego KUL, współtwórca Instytutu 

Matematyki i Informatyki, kierownik Katedry 

Teorii Funkcji Analitycznych. Członek Polskie-

go Towarzystwa Matematycznego. Ceniony 

nauczyciel i wychowawca studentów.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 wrze-

śnia 2010 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej 

w Lublinie.
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odwiedzeniem grobów Profesorów Wydziału Filozofii 

oraz mszą św. w kościele akademickim za osoby tworzą-

ce obecnie i w przeszłości społeczność wydziałową. Na-

stępnie odbyły się promocje doktorskie oraz uroczystość 

jubileuszowa ku czci Pana Profesora Adama Rodzińskie-

go, długoletniego profesora Wydziału, obchodzącego 

w listopadzie 90. urodziny. Laudację wygłosił prof. Jerzy 

Gałkowski. Obchodom towarzyszyła wystawa książek 

pracowników Wydziału Filozofii.

Miała miejsce uroczystość Św. Cecylii – patronki In-

stytutu Muzykologii KUL. Gościem był Profesor Marek 

Podhajski oraz Ojciec Dominikanin Stanisław Nowak.Po 

południu odbył się koncert studentów oraz wykładow-

ców Instytutu Muzykologii.

Lubelska Szkoła Biznesu zorganizowała konferencję pt. 

„Perspektywy długofalowej współpracy środowisk aka-

demickich i gospodarczych” poświęconą problematyce 

możliwości wykorzystania rezultatów prac badawczo-

naukowych w działalności gospodarczej.

25 listopada

rozpoczął się cykl prelekcji „Dziedzictwo na Uniwer-

sytecie” zorganizowany przez Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL, Ośrodek Ochrony 

Zbiorów Publicznych, Koło Naukowe Studentów Prawa 

i Koło Naukowe Kanonistów. Cykl poświęcony jest prawu 

ochrony zabytków, w tym unormowaniom kościelnym, 

a także praktycznej stronie tego zagadnienia.

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 

Wydziału Filozofii KUL była gospodarzem konferencji 

naukowej z cyklu MISTRZOWIE poświęconej osobie Księ-

dza Profesora Mariana Kurdziałka.

odbyła się konferencja naukowa „Zagrożenie z Dale-

kiego Wschodu” zorganizowana przez Koło Nauko-

we Teologów KUL oraz Redakcję „Polonia Christiana”. 

W spotkaniu wzięli udział: s. Michaela Palik OP oraz ks. 

prof. Marian Rusecki.

25-26 listopada

Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL 

zorganizował sympozjum patrystyczne nt. „Sto-

sunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej 

i chrześcijańskiej”.

14 października zmarł Ks. Prof. 

Tadeusz Styczeń, Salwatorianin. 
Założyciel i Dyrektor Instytutu 
Jana Pawła II KUL (1982-2006), 
Redaktor Naczelny Kwartalnika 
Ethos (1988-2006), Profesor 
Instytutu Studiów nad Małżeństwem 
i Rodziną Papieskiego Uniwersytetu 
Laterańskiego, Profesor 
Międzynarodowej Akademii Filozofii 
w Liechtensteinie, Konsultor 
Papieskiej Rady do Spraw Rodziny 
oraz Papieskiej Rady do spraw 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 
Członek Zwyczajny Papieskiej 
Akademii Życia. Doktor honoris causa 
Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie 
oraz Papieskiego Uniwersytetu 
Laterańskiego w Rzymie.
Sługa prawdy, Etyk, Filozof spraw ludzkich, 

Obrońca godności osoby i świętości życia, wy-

bitny Uczeń, wierny Przyjaciel i Kontynuator 

myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Człowiek wielkiej dobroci, pokorny Chrześci-

janin wpatrzony w oblicze cierpienia i chwały 

Jezusa Chrystusa.

Tadeusz Styczeń SDS, urodził się w Wołowi-

cach koło Krakowa 21 grudnia 1931 roku. 

Studiował teologię na Wydziale Teologicznym 

UJ w Krakowie, w roku 1955 przyjął święce-

nia kapłańskie w Zgromadzeniu Zakonnym 

Salwatorianów w Krakowie, następnie podjął 

studia filozoficzne na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim ze specjalizacją w zakresie filo-

zofii moralnej przy Katedrze Etyki kierowanej 

przez ks. doc. dr. hab. Karola Wojtyłę.

Magisterium („Koncepcja cnoty u N. Hartman-

na”) uzyskał w1960 r., doktorat na podstawie 

pracy „Problem możliwości etyki u Johna Loc-

ke’a” w 1963 r. Od tego też roku został zatrud-

niony przy Katedrze Etyki KUL na stanowisku 

adiunkta. Podstawą habilitacji, którą uzyskał 

w 1971r., była rozprawa „Problem możliwo-

ści etyki jako empirycznie uprawomocnionej 

i ogólnie ważnej teorii moralności”. W roku 

1981 został zatrudniony na stanowisku profe-

sora nadzwyczajnego. W roku 1992 otrzymał 

tytuł profesora oraz stanowisko profesora 

zwyczajnego.

Od roku 1978 do 2002 był kierownikiem Kate-

dry i Zakładu Etyki KUL, w latach 1982-2006 

dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL oraz 

redaktorem naczelnym kwartalnika „Ethos” 

(1988-2006).

W roku 1975 był Visiting Professor na Uniwer-

sytecie Jana Gutenberga w Mainz. Profesor 

Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodzi-

ną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersy-

tecie Laterańskim w Rzymie.

Był członkiem-współzałożycielem oraz 

członkiem Senatu International Academy of 

Philosophy w Dallas, USA (1981). Członkiem 

Societas Ethica, Towarzystwa Naukowego 

KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 

oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 

Od 1981 roku był Konsultorem Papieskiej Rady 

do Spraw Rodziny. Był również Członkiem 

Rady Naukowej Instytutu Studiów nad Ro-

dziną Akademii Teologii Katolickiej w War-

szawie-Łomiankach; redaktorem „Roczników 

Filozoficznych” KUL (z. 2), współredaktorem 

czasopisma „Aletheia” (IAP, Liechtenstein), 

współredaktorem kwartalnika „Anthropotes”, 

Uniwersytetu Lateraneńskiego w Rzymie; 

współpracownikiem czasopism „Il Nuovo 

Areopago” i „La Nuova Europa”; ekspertem 

Senackiej Komisji do Spraw Konstytucji. W la-

tach 1994-2004 był członkiem Rady Zarządza-

jącej Papieskiej Akademii Życia. W 1994 roku 

gościnnie wykładał w Ateneo Romano della 

Santa Croce w Rzymie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od-

rodzenia Polski, Krzyżem Litteris et Artibus 

Republiki Austrii oraz Medalem za Zasługi 

dla KUL.

Zmarł 14 października 2010 r. w Trzebnicy, 

tam również odbyły się uroczystości pogrze-

bowe, którym przewodniczył kard. Stanisław 

Dziwisz.
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odbyła się konferencja naukowa „Aleksander Wat – 

w 110. rocznicę urodzin (1900-1967). Interpretacje 

i konteksty” zorganizowana przez Katedrę Krytyki Lite-

rackiej Instytutu Filologii Polskiej KUL.

Instytut Historii Sztuki oraz Stowarzyszenie History-

ków Sztuki zorganizowali LIX Ogólnopolską Sesję Na-

ukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Polis-Urbs-

Metropolis”. Sesja była jednym z elementów obchodów 

65-lecia Instytutu Historii Sztuki KUL.

26-27 listopada

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła 

w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji 

Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakon-

nych w Polsce zorganizowali 39. ogólnopolską kon-

ferencję historyków zakonnych pt. „Kościół a kultura 

niezależna”.

28 listopada

wspominając pierwszą błogosławioną parę małżeńską: 

Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchi, Duszpasterstwo 

Akademickie KUL oraz Lubelska Wspólnota Życia Chrze-

ścijańskiego zorganizowali „Święto Małżeństw”.

29 listopada

z cyklu: „Blanco i negro – películas del cine mexicano” 

odbyła się projekcja filmu „Vámonos con Pancho Villa” 

z roku 1935 w reżyserii Fernando de Fuentes – filmu, 

który zajął pierwsze miejsce w rankingu najlepszych 

produkcji meksykańskich. Organizatorem było Koło 

Hiszpańsko-Polskie KUL.

w Metropolitalnym Seminarium Duchownym odbyła się 

sesja pt. „Rola Polski w zjednoczonej Europie – Od Unii 

Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

30 listopada

w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana 

Pawła II Instytut Jana Pawła II KUL zaprosił do wygło-

szenia referatu pt. „Osoba i jej godność w ujęciu św. 

Tomasza z Akwinu i Kanta” prof. Marka Piechowiaka 

(UAM).

24 października zmarł Ojciec 

Jerzy Józef Kopeć, Profesor KUL, 
Dyrektor Instytutu Formacji 
Liturgicznej, Kierownik Katedry 
Teologii Liturgii, Przewodniczący 
Sekcji Wykładowców Liturgiki 
na Wydziałach Teologicznych 
i w wyższych seminariach 
duchownych w Polsce, wybitny 
naukowiec i wieloletni Konsultor 
Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
wychowawca wielu pokoleń 
liturgistów.
Msza święta pogrzebowa odbyła się 28 paź-

dziernika w kościele Matki Bożej Bolesnej 

w Łodzi – Teofilowie, po czym nastąpiło zło-

żenie do grobu na cmentarzu w Łodzi.

Jerzy Józef Kopeć urodził się 11 grudnia 1938 

roku w Laskach koło Pionek w rodzinie rolni-

czej. W latach 1945-1952 uczęszczał do szkoły 

podstawowej w rodzinnej miejscowości, na-

stępnie uczył się w Liceum Ogólnokształcą-

cym w Pionkach. Egzamin dojrzałości zdał 

w 1956 roku. W tym samym roku wstąpił do 

nowicjatu Pasjonistów, który odbył w Sado-

wiu koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po rocznej 

formacji złożył pierwszą profesję zakonną 1 

września 1957 roku. Następnie odbył studia 

filozoficzno-teologiczne w Wyższym Semina-

rium Duchownym Pasjonistów w Przasnyszu 

pod kierunkiem o. Michała Stolarczyka CP. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lutego 1963 

roku. W tym samym roku został skierowa-

ny przez ojca prowincjała Stefana Szafrańca 

na studia specjalistyczne w zakresie teologii 

pastoralnej na Wydział Teologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł zawodowy 

magistra uzyskał 17 grudnia 1965 roku, na 

podstawie pracy „Dzieje nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej w Polsce do końca XVII wieku”, 

napisanej pod kierunkiem ks. dr. Wacława 

Schinka. W latach 1965-1971 odbył studia 

doktoranckie na KUL. Doktoryzował się 26 

maja 1971 roku, na podstawie pracy „Kult 

Męki Pańskiej w Polsce w świetle przedtry-

denckich tekstów wotywnych”, napisanej pod 

kierunkiem ks. prof. Mariana Rechowicza.

W 1971 roku został zatrudniony na KUL jako 

pracownik naukowy i dydaktyczny. W latach 

1971-1973 odbył kwerendę naukową w Pa-

pieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma 

(Pontificio Instituto Liturgico Anselmiano) 

w Rzymie oraz na terenie Austrii i Niemiec. Po 

powrocie do Polski udzielał się jako sekretarz 

komitetu przygotowującego sesję naukową 

z okazji 1000-lecia biskupstwa w Pradze 

w 1973 roku. W latach 1976-1986 pracował 

na stanowisku adiunkta, a od 1986 – docen-

ta przy Katedrze Liturgiki Instytutu Teologii 

Pastoralnej. Habilitował się w 1985 roku na 

podstawie pracy „Przedtrydencki kult NMP 

w Polsce w świetle ksiąg liturgicznych, modli-

tewników i literatury dewocyjnej”. W czasach 

reżimu komunistycznego koordynował wraz 

z ks. Danielskim przerzut Pisma Świętego 

i książek o tematyce religijnej do Czechosło-

wacji. Natomiast w trudnym okresie stanu 

wojennego organizował dla członków rodzin 

internowanych pomoc z Zachodu i swoim 

samochodem rozwoził paczki żywnościowe 

poszkodowanym rodzinom. W roku 1987 

został kierownikiem Katedry Liturgiki KUL, 

od 1992 roku zatrudniony był na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego, a od 1997 profe-

sora zwyczajnego. Przez 20 lat pełnił funkcję 

dyrektora Studium Formacji Pastoralno-Litur-

gicznej (w 1996 roku przemianowanego na 

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej im 

ks. Wojciecha Danielskiego). Współpracował 

z różnymi czasopismami w Polsce zwłaszcza: 

Rocznikami Teologicznymi, Collectanea The-

ologica, Ateneum Kapłańskim, Ruchem Biblij-

nym i Liturgicznym, Liturgia Sacra. Dzięki jego 

zabiegom w Towarzystwie Naukowym KUL, 

udało się zainicjować (1998 r.) wydawanie ze-

szytu 8. (Liturgika) Roczników Teologicznych, 

którego został redaktorem naczelnym. Taką 

samą funkcję pełnił w serii Studia Liturgiczne. 

W latach 1984-1997 współorganizował 17 

sympozjów liturgicznych. Pod Jego kierun-

kiem powstało 214 prac magisterskich i licen-

cjackich oraz 30 rozpraw doktorskich.

Główne kierunki badań naukowych O. prof. 

Kopcia skupiały się wokół: historii liturgii, 

liturgiki systematycznej, problematyki dusz-

pasterskiej, teologii liturgii, zagadnień forma-

cji liturgicznej, szeroko pojętej problematyki 

religijności ludowej oraz realizacji odnowy 

liturgicznej w świadomości młodego pokole-

nia Polaków. 

Był wieloletnim Dyrektorem klerykatu Pasjoni-

stów, w latach 1972-1975 członkiem zarządu 

Polskiej Prowincji Pasjonistów. Był członkiem 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towa-

rzystwa Naukowego KUL, Konsultorem Komisji 

Liturgicznej Episkopatu Polski do spraw Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ekspertem 

w trakcie przygotowań II synodu plenarnego 

w Polsce. W 1999 roku otrzymał nagrodę 

Ministra Edukacji Narodowej za publikację 

książki „Bogurodzica w kulturze polskiej XVI 

wieku”, w 2004 roku został odznaczony Krzy-

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12 listopada 2010 r. 

odszedł do Pana Profesor 

Henryk Mikołaj Górecki, 
jeden z najwybitniejszych 
współczesnych kompozytorów, 
doktor honoris causa KUL.



9 października obchodził 
Jubileusz 70-lecia urodzin 
i 45 lat pracy na KUL 

Jan Skarbek 
Uczniowie Jubilata 
przygotowali z tej okazji 
Księgę Pamiątkową 
Narrata de fontibus hausta. 
Studia nad problematyką 
kościelną, polityczną 
i archiwistyczną ofiarowane 
Janowi Skarbkowi 
w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin
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Ks. prof. Henryk Zimoń SVD
25 października, podczas 
sympozjum „Badania 
religiologiczne w Polsce”, 
które zgromadziło uczniów 
i przyjaciół Profesora, 
otrzymał Księgę Pamiątkową:
Pluralizm kulturowy i religijny 
współczesnego świata. 
Księga pamiątkowa 
dedykowana księdzu 
profesorowi Henrykowi 
Zimoniowi SVD 
w 70. rocznicę urodzin.
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Jego Świątobliwość
Patriarcha Ekumeniczny

Bartłomiej I 
doktor honoris causa KUL 
20 sierpnia 2010 roku


